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ABSTRAKT 

VYMYSLICKÝ JAKUB: Vliv keramických filtrů na proudění kovu ve vtokových 

soustavách                                             

 Tato práce se zabývá vlivem keramických filtrů na proudění kovu ve vtokových 

soustavách. Cílem práce je zjištění vlivu pórovitosti, tloušťky keramických filtrů  

a viskozity tekutého kovu na plnění forem a zároveň je v práci rozebrána problematika 

hydraulického odporu keramických filtrů a jeho využití při numerických simulacích. V 

první části práce byl proveden teoretický rozbor problematiky pojednávající o vměstcích 

v litinách, dále o zákonitostech filtrace a navrhování vtokových soustav, hydraulickém 

odporu a numerické simulaci. Druhá experimentální část práce se zabývá prolévacími 

zkouškami, které byly provedeny s filtry s označením VUKOPOR S. Prolévaným kovem 

byla litina s lupínkovým a kuličkovým grafitem. Experimentální část se dále zabývá 

vyhodnocením výsledků, výpočtem hydraulických odporů a numerickou simulací  

s využitím získaných dat.   

Klíčová slova 

filtrace, keramický filtr, hydraulický odpor, numerická simulace 

 

ABSTRACT 

VYMYSLICKÝ JAKUB: Influence of ceramic filtrers on metal streaming in running 

systems                                                

 This thesis deals with influence of ceramic filters on metal streaming in running 

systems. The purpose of this thesis is to investigate the influence of porosity, thickness of 

ceramic filters and also viscocity of molten metal on mold filling. Hydraulic resistance of 

ceramic filters and possibility of its use in numeric simulation is also tested. At the 

beginning of the thesis there is theoretic analysis of filtration which inlcudes inclusions in 

cast irons, filtration matters, gatting systems design, hydraulic resistance and numeric 

simulation. The second experimental part of this thesis is focused on measuring shedding 

of molten grey cast iron and ductile iron through gatting systems with filters which are 

labelled VUKOPOR S. The experimental part then deals with evaluation of experiments 

results, calculation of hydraulic resistance and numeric simulation with the use of 

measured data.  

Key words 

filtration, ceramic filter, hydraulic resistance, numeric simulation  
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ÚVOD 

 Již od samého počátku bylo snahou slévačů, vyrobit odlitek v co nejvyšší kvalitě. 

Kvalitou rozumíme vysokou čistotu kovu, dobrou kvalitu povrchu a vysoké užitné 

vlastnosti odlitku. Ke splnění těchto nároků bylo třeba zajistit, aby byl odlévaný kov 

zbaven nečistot. Ve 20. až 30. letech se začalo se systematickým přístupem ke konstrukci 

a dimenzování vtokových soustav na základě známých zákonů o proudění a empirických 

zkušenostech. Jedním z účelů bylo zachycení vměstků. K tomu byly využívány masivní 

licí jamky a speciální sekce vtokové soustavy - struskováky. Dále byly využívány ploché 

kanály, kde docházelo k nalepování vměstků na stěny formy. Od poloviny 60. let se začala 

používat keramická „cedítka“, která byla umisťována do vtokové jamky v místě přechodu 

do kůlu. Jejích účelem bylo především zachycování hrubých částic strusky. Prostředky pro 

zachycování vměstků ve vtokové soustavě se začínají používat na konci 70. let. Jsou to 

sítka a filtry. K prudkému rozmachu použití filtrace dochází v 80. letech s nástupem 

výroby litiny s kuličkovým grafitem. [1, 2] 

 Dnes tvoří filtrace slévárenských slitin nedílnou součást slévárenské technologie. Filtr 

umístěný ve vtokové soustavě představuje při lití odpor. Jeho vlivem dochází ke změně 

hydraulických poměrů vtokové soustavy. Mnoho různých faktorů, které jsou součástí 

procesu odlévání přes vtokovou soustavu s filtrem, ovlivňuje samotný proces filtrace. 

Dochází ke změnám charakteru hydraulického odporu filtru a tím celé vtokové soustavy. 

Navenek se vliv těchto faktorů může projevit prodloužením doby lití nebo, při špatném 

návrhu vtokové soustavy, nefungující technologií. Jedná se například o parametry 

samotného použitého filtru nebo o vlastnosti odlévaného kovu a další [1]. 

 

Obr. 1 Ukázka filtru založeného ve formě [2] 
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1 TEORETICKÁ ČÁST 

1.1. VMĚSTKY V ODLITCÍCH 

 Významným kritériem, které ovlivňuje kvalitu odlitku, je čistota kovu. Aby bylo toto 

kritérium splněno a bylo dosaženo jeho požadavků, nesmí být v odlitku přítomny cizí 

kovové nebo nekovové částice, obecně nazývané vměstky. Tyto vměstky mohou být 

v dutině formy přítomny už při lití jako důsledek špatného vyčištění formy. Vměstky se 

také mohou dostat do odlitku s odlévaným kovem z pánve nebo mohou vzniknout 

v průběhu odlévání. Z hlediska složení můžeme vměstky rozdělit na kovové a nekovové. 

Přítomnost nekovových vměstků je v odlitcích mnohem častější a jejich účinek bývá 

škodlivější než u vměstků kovových [1]. 

 Při snaze zvýšit čistotu kovu je nejprve nutné znát původ vměstků a okamžik, kdy 

vznikají. Vměstky se do taveniny dostávají během celého procesu tavení a během odlévání 

tekutého kovu. Podle způsobu, kterým vznikají, je možné vměstky rozdělit na: 

• Exogenní vměstky 

Tento druh vměstků se do kovu dostává z vnějšku, jedná se například o částice 

vzniklé erozí vyzdívky pece nebo pánve, z formovacího materiálu nebo jde  

o částice primární strusky, vzniklé oxidací vzdušným kyslíkem. 

• Endogenní vměstky 

Jedná se o vměstky vnitřní, které v kovu vznikají v důsledku metalurgických reakcí 

během lití nebo tuhnutí. 

 Složení kovu, formovacího materiálu, žáruvzdorné vyzdívky, druh očkovadel a přísad 

a také další okolnosti ovlivňují druh vměstků a jejich chemické složení. Při teplotě lití jsou 

vměstky ve stavu tuhém, tekutém nebo polotekutém [1, 3]. 

1.1.1. Hlavní zdroje vměstků 

 Vměstky lze podle jejich původu rozdělit do několika skupin: 

 Struska 

Struska vzniká ze struskotvorných přísad a vlivem chemických reakcí tekutého 

kovu během tavení a v licí pánvi. Tato struska se nazývá primární a měla by být 

před litím co nejdokonaleji odstraněna nebo zachycena v licím zařízení. Drobnější 

částice strusky se často dostávají do formy společně s kovem na počátku lití 

[1, 3, 4]. 
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 Žáruvzdorný materiál 

V důsledku eroze žáruvzdorných materiálů vyzdívek tavicích pecí, pánví, výlevek 

nebo pomocného materiálu vznikají vměstky, jejichž složení odpovídá složení 

žáruvzdorných materiálů [1, 4, 5]. 

 Formovací materiál 

Působením dynamického a tepelného účinku proudícího kovu dochází k erozi 

forem a jader, jak v oblasti vtokové soustavy, tak v dutině formy. Na vzniku 

takovýchto vměstků má významný podíl nevhodně zvolený druh formovací směsi, 

nevhodný způsob provedení a zaústění vtokové soustavy. V částech vtokové 

soustavy a dutiny formy, kde se proudění kovu vyznačuje vysokou turbulencí, kde 

dochází k prudkým změnám proudění, v místech, kde kov dopadá z velké výšky 

nebo v místech, na která proud kovu naráží, dochází k erozi. Dalším velmi častým 

zdrojem vměstků je zbytek formovacího materiálu, který nebyl pořádně vyčištěn  

z vtokové soustavy nebo dutiny formy před skládáním. Ke vzniku tohoto druhu 

vměstků může také dojít utržením nezaoblených ostrých hran proudícím kovem [1, 

3, 4, 5].  

 Nátěry 

Při lití může docházet k erozi nátěru nebo, v důsledku praskání, i k odlupování 

nátěru. Ty pak mohou být zdrojem vměstků [1, 3]. 

 Endogenní vměstky 

Endogenní vměstky mohou vznikat jako produkty metalurgických reakcí nebo 

v důsledku oxidace tekutého kovu. Těmito vměstky jsou hlavně oxidy a sulfidy. 

V případě litiny s kuličkovým grafitem vzniká reakcí hořčíku s kyslíkem, se sírou 

a s oxidy dalších prvků tzv. sekundární struska [1, 3, 4, 5]. 

 Kovové vměstky 

Kovové vměstky jsou méně častou skupinou vměstků. Ve většině případů se jedná 

o nerozpuštěné kovové přísady, jako například špatně rozpuštěná očkovadla  

a legury, která jsou přidávána do proudu kovu. V případě, že se přísada obalí 

vrstvou strusky, může dojít k jejímu nedokonalému rozpuštění a tím ke vzniku 

vměstku [1, 5]. 

 Z hlediska výskytu můžeme vměstky najít v objemu odlitku, ale i na jeho povrchu. 

Vměstky mohou tvořit kompaktní částice, blány s malou tloušťkou a velkými plošnými 

rozměry. Mohou tvořit samostatné částice nebo se shlukovat do větších souvislých útvarů, 
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být navázány na mikrostrukturu nebo se koncentrovat v mezizrnových prostorách. Od 

toho, kde se vměstky nacházejí a jaký mají charakter se odvíjí jejich negativní vliv na [1]: 

❖ Zhoršení kvality povrchu 

Vlivem přítomnosti vměstků v povrchových partiích odlitků dochází ke zhoršení 

vzhledu povrchu odlitků. Odstraňování vad spojených s částicemi větších 

rozměrů je nákladné a je nutné počítat s většími přídavky na obrábění. Dále může 

při reakci vměstků s formovacím materiálem docházek ke zvýšení rozsahu 

zapečenin a zhoršení drsnosti povrchu [1, 3, 5]. 

❖ Zhoršení mechanických vlastností 

Množství vměstků, jejich velikost a tvar ovlivňují mechanické vlastnosti 

především tažnost a únavovou pevnost. Velmi negativní vliv na mechanické 

vlastnosti mají vměstky typu blan. Tyto blány narušují strukturu kovu ve velkých 

plochách a působí vrubovým účinkem. Vměstky tvořící síťoví na hranicích zrn 

uspořádané v řádcích a ostrohranné vměstky mají velmi negativní vliv na 

mechanické vlastnosti [1, 4, 5]. 

❖ Zhoršení obrobitelnosti 

Zhoršení obrobitelnosti souvisí s tvrdostí vměstků. Většina nekovových vměstků 

má výrazně vyšší tvrdost, něž základní slitina. Příkladem mohou být slitiny 

hliníku, kde jsou vměstky tvořeny velmi tvrdými oxidy hliníku. Zmíněný vliv 

platí i pro ostatní slitiny. Zhoršení obrobitelnosti snižuje kvalitu obrobeného 

povrchu, snižuje životnost nástrojů a řezný výkon [1, 4, 5]. 

❖ Netěsnost odlitků 

Jedná se o typickou vadu způsobenou oxidickými blanami u slitin hliníku. Podél 

oxidických blan může u tlakově namáhaných odlitků procházet a unikat tlakové 

médium [1].  

❖ Bublinatost 

Vznik bublinatosti je přítomností vměstků ovlivněn buď přímo nebo nepřímo. 

Přímo v případě, že dochází k chemickým reakcím mezi vměstkem a kovem za 

vzniku plynu a nepřímo mohou vměstky sloužit jako zárodky pro nukleaci bublin 

během tuhnutí. Proto lze často odstranit problémy s bublinatostí odstraněním 

vměstků [1]. 
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1.1.2. Vměstky v litině s lupínkovým grafitem 

 Primárním zdrojem vměstků v litině jsou oxidy Fe, Mn, Si, což jsou základní prvky 

obsažené v litinách. Typickým vměstkem endogenního původu v litině s lupínkovým 

grafitem je částice SiO2-FeO-MnO nebo Al2O3-SiO2-FeO-MnO. Ve strusce mohou být 

rovněž obsaženy částice BaO, CaO, v menším množství mohou strusky obsahovat také 

oxidy Al2O3 a oxidy dalších kovů. Zdrojem těchto oxidů bývají očkovadla. Podle 

chemického složení může být struska buď v tuhém, polotuhém nebo tekutém stavu. Pokud 

jsou vměstky v tuhém stavu, je možné je separovat pomocí vyplouvání už ve vtokové 

soustavě nebo pomocí odstředivých struskováků a také pomocí filtrace. Vměstky, které 

jsou vlivem nízké teploty tuhnutí při lití v polotuhém stavu, je možné zachycovat pomocí 

adheze na stěnách vtokové soustavy nebo filtru [1, 4]. 

 Oxidy FeO, MnO a SiO2 tvořící struskové částice za teplot vyšších než rovnovážná 

teplota reagují s uhlíkem. Při této reakci vzniká oxid uhelnatý podle rovnic (1.1), (1.2)  

a (1.3). 

 𝐹𝑒𝑂 + 𝐶 = 𝐹𝑒 + 𝐶𝑂             (1.1) 

 𝑀𝑛𝑂 + 𝐶 = 𝑀𝑛 + 𝐶𝑂             (1.2) 

 𝑆𝑖𝑂2 + 2𝐶 = 𝑆𝑖 + 2𝐶𝑂            (1.3) 

Oxid uhelnatý, který vzniká při těchto reakcích může být příčinou bublinatosti odlitků  

a bodlin [1]. 

1.1.3. Vměstky v litině s kuličkovým grafitem 

 Při modifikaci litiny s kuličkovým grafitem vzniká v důsledku chemických reakcí 

hořčíku s křemíkem, sírou a dalšími prvky tzv. sekundární struska. Tato struska je zdrojem 

nekovových endogenních vměstků. Je tvořena komplexem hořečnatých silikátů MgS, 

eventuálně také oxidy a sulfidy kovů vzácných zemin, dále mohou být obsaženy také oxidy 

hliníku, vápníku a titanu. Všechny jmenované sloučeniny pocházejí z modifikačních 

očkovadel, kde bývají obsaženy [1, 3, 4, 6]. 

Sekundární struska se vyskytuje zejména ve dvou morfologických typech: 

▪ Typ 1 

Jedná se o velké částice, které jsou tvořeny křemičitanem hořečnatým, případně 

může být obsaženo i železo a další prvky, jako oxidy hliníku, vápníku nebo titanu, 

které bývají obvykle obsaženy v menším množství. Dále mohou být součástí toho 

typu vměstků sulfidy a částice grafitu. Tyto vměstky tvoří v litině volně rozptýlené 

blány, obálky na zrnech formovací směsi nebo na stěnách filtru [1].  
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▪ Typ 2 

 Sulfidické vměstky, které obsahují převážně MgS, jsou v kovu rozptýleny jako 

jednotlivé částice nebo jsou spojené do tvaru shluků nebo řetízků [1]. 

Podle původu vzniku je možné vměstky rozdělit na: 

 Sulfidické vměstky 

Sulfidické vměstky vznikají při odsíření litiny hořčíkem při modifikaci a během 

ochlazování modifikované litiny podle rovnice (1.4). 

  𝑀𝑔 + 𝑆 = 𝑀𝑔𝑆             (1.4) 

Tento typ vměstků je charakteristický malými rozměry, tím je dána jejich nízká 

rychlost vyplouvání z taveniny. Proto pouze malá část těchto vměstků stačí 

vyplavat na hladinu kovu v licí pánvi. Množství vměstků je přímo úměrné obsahu 

síry v litině před modifikací. Při teplotách modifikace jsou tyto vměstky v tuhém 

stavu. Sulfidické vměstky nemohou být beze zbytku odstraněny filtrací, protože 

vznikají i během chladnutí tekutého kovu ve formě [1, 4].  

 Silikátové vměstky 

Vznik těchto vměstků závisí na jejich chemickém složení a na teplotě kovu. Tak 

jako sulfidické vměstky nemohou být silikátové vměstky zcela odstraněny filtrací, 

protože vznikají jednak při modifikaci, ale také pří lití a tuhnutí [1, 4].  

 Grafitové vměstky 

Grafitové vměstky vznikají hlavně u litin s vysokým stupněm eutektičnosti. Jejich 

vznik souvisí s výškou licí teploty, grafitové vměstky tak mohou, ale nemusí být  

v litině přítomny. Při běžných licích teplotách může u litin s vysokým stupněm 

eutektičnosti docházet ke vzniku primárního grafitu. Taková litina se vyznačuje 

velkou viskozitou a snadno se může stát, že při filtrování zamrzne na filtru [1]. 

 

1.2. FILTRACE 

 Jako filtrace je označováno oddělování vměstků přítomných v kovu. Filtrace je 

nejčastěji prováděna ve vtokové soustavě každé formy. Je jí však možné zařadit i dříve, 

například při přelévání kovu z tavící pece do udržovací pece. Nejefektivnější je ale 

umístění filtru co nejblíže dutině odlitku. Tím je zajištěno zachycení částic, které mohly 

vzniknout během transportu kovu, během jeho přelévání, a také při proudění kovu 

vtokovou soustavou. Důležité je, že filtr je schopen zachytit jen ty částice, které jsou 

v kovu už při jeho průchodu filtrem [1, 5]. 



 

 

 

 

FSI VUT DIPLOMOVÁ PRÁCE List    16 

Primární efekt filtrace [7] 

➢ Zachycení vměstků 

Sekundární efekt filtrace [7] 

➢ Zvýšení mechanických vlastností 

➢ Snížení rozsahu oprav 

➢ Omezení turbulence 

➢ Snížení výskytu bublin 

➢ Zlepšení těsnosti odlitku 

➢ Zlepšení obrobitelnosti 

➢ Zjednodušení vtokové soustavy => snížení hmotnosti vtokové soustavy 

1.2.1. Mechanismus filtrace 

 Při filtrovaní se uplatňují tři mechanismy: 

a) Filtrace cezením 

  Filtrace cezením je založena na 

zachycovaní vměstků, které mají větší 

rozměry než otvory na přítokové 

straně, viz obr. 2. Takto je možné 

zachytit velké částice a vměstky, které 

tvoří blány [1, 2, 4].  

b) Tvoření filtračního koláče 

  Po zachycení prvních vměstků 

velkých rozměrů mechanismem cezení, 

se na vrstvě začne uplatňovat 

mechanismus filtrace nazývaný 

filtrační koláč (obr. 3). Na prvních 

větších částicích se začnou zachycovat 

drobnější částice a začne se tvořit 

vrstva. Tato vrstva zachytává částice  

i velmi malých rozměrů 1-5 μm. Výška 

vrstvy postupně narůstá a tím 

zpomaluje průtok až nakonec filtr zcela 

ucpe [1, 2, 4]. 

Obr. 2 Filtrace cezením [2] 

Obr. 3 Tvorba filtračního koláče [2] 
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c) Hloubková filtrace 

  Princip hloubkové filtrace, která 

probíhá v celém objemu filtru, 

spočívá v adhesi neboli nalepování 

vměstků na stěnách filtru (obr. 4). 

Vměstky obalují keramiku filtru, 

dochází ke shlukování jednotlivých 

částic vměstků a k tvorbě mostů. Při 

tvorbě mostů jsou jejich okraje 

zakotvené v kanálech filtru. 

Hloubková filtrace je ovlivněna 

teplotou kovu a tvarem kanálu. Na filtraci má rovněž vliv chemické složení 

materiálu filtru a chemické složení vměstku, čímž je dána jejich vzájemná 

smáčivost [1, 2, 4].  

 S narůstající tvarovou složitostí kanálů filtru a také se zvyšující se hloubkou filtrace 

roste pravděpodobnost zachycení vměstku. Při větší tvarové složitosti kanálu dochází ke 

zvýšení počtu kontaktů vměstků se stěnou kanálu. Čím je menší průřez kanálu tím větší je 

víření protékajícího kovu. Vměstky jsou přidržovány u sebe a fixovány ke stěně filtru 

působením adhezních sil. Pokud se zvýší adhezní síly dojde i ke zvýšení efektivity filtrace. 

Adhezní síly musí být natolik silné, aby udržely vměstky zachycené, i když jsou vystaveny 

dynamickým účinkům proudícího kovu. Z uvedeného vyplývá, že účinnost filtrace bude 

vyšší při pomalejším proudění a nejefektivnější při zachycovaní vměstků budou ta místa 

ve filtru, v nichž bude rychlost proudění malá [1, 2]. 

 Při adhesi vměstků v tekutém stavu hraje významnou roli energie mezifázového 

rozhraní mezi tekutým kovem (M), vměstkem (I) a filtrem (F), která je dána vztahem (1.5) 

[1]. 

∆𝐺 = 𝜎𝐼𝐹 − 𝜎𝑀𝐹 − 𝜎𝑀𝐼 (1.5) 

 kde:  G [J]  - Gibsova volná entalpie 

   σ [J]   - mezifázová energie   

Částice bude k povrchu pevně fixována v případě, že G<0.  

Poměr mezifázových napětí mezi kovem, vměstkem a filtrem se projevuje vzájemnou 

smáčivostí nebo nesmáčivostí jednotlivých složek. Smáčivost je charakterizována 

velikostí úhlu smáčení Θ. Projevem úhlu smáčení je tvar menisku tekuté fáze. Pokud je 

filtr tekutým vměstkem smáčivý je Θ<90° (obr. 5) a pokud je nesmáčivý Θ>90° (obr. 6). 

Obr. 4 Hloubková filtrace [2] 
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Platí, že čím větší je smáčivost filtru tekutým vměstkem, tím větší jsou síly, které vměstek 

fixují. Velikost adhezní síly je dána vztahem (1.6) [1]. 

(𝑊𝐴)𝐼𝐹 = 𝜎𝑀𝐼(1 + cos 𝜃𝐼𝐹−𝑀𝐼) (1.6) 

 kde:  WA [N]  - adhezní síla 

   θ [°]   - úhel smáčení 

   σ [J]   - mezifázová energie  

 
 

   Obr. 5 Filtr smáčivý vměstkem 

[1] 

       Obr. 6 Filtr nesmáčivý vměstkem [1] 

 

 Stejným mechanismem může docházet i k zachytávání vměstků v tuhém stavu (obr. 7). 

Pokud jsou filtr i vměstek v tuhém stavu taveninou nesmáčivé, dochází k vytlačení 

vměstku působením kapilárních sil ke stěně filtru, kde je vměstek následně zachycen a dále 

držen [1]. 

 

Obr. 7 Zachycení vměstku v tuhém stavu [1] 
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 Smáčivost tekutým kovem je odlišná pro různé materiály filtrů a chemické složení 

vměstku, tím se liší i schopnost filtru zachycovat vměstky. Efektivita zachycování vměstků 

je tím větší čím menší je smáčivost tuhého vměstku a filtru tekutým kovem. Například při 

filtrovaní litiny s kuličkovým grafitem jsou nejvýhodnější filtry z materiálu SiC. Jejich 

smáčivost tekutým kovem je nízká a je tak dosaženo vysoké efektivity hloubkové filtrace. 

Částice, která je zachycena na stěně filtru je v tomto případě držena tak silně, že nedochází 

k jejím odplavení ani v místech s velmi silným prouděním kovu [1].  

 Při teplotách proudícího kovu bude pravděpodobně, kromě výše zmíněných fyzikálních 

vazeb mezi vměstky a filtrem, docházet i k chemickým reakcím a vazbám. Vměstky tak 

budou postupně chemicky propojovány s keramikou filtru. Při použití filtrů se změkčením 

při teplotě blízké licí teplotě bude zpravidla filtrace efektivnější než při použití filtrů 

z vysoce žáruvzdorné keramiky [1]. 

1.2.2. Základní rozdělení filtrů 

 Druhů filtrů, ze kterých je možné vybírat, je poměrně velké množství. Filtry se od sebe 

liší konstrukcí, účinností filtrace a oblastí použití. Podle tvaru je možné rozdělit filtry do 

dvou základních skupin, viz obr. 8 [1, 2]. 

 

Obr. 8 Schéma rozdělení filtrů [2] 

 

 Ploché filtry se vyznačuji velkými plošnými rozměry a minimální tloušťkou. Vzhledem 

k jejich tvaru je možná filtrace pouze cezením a tvorbou filtračního koláče. Hloubková 

filtrace u těchto filtrů neprobíhá [1, 2].  

 Filtrování objemovými filtry probíhá na přítokové straně filtru, kde dochází k filtraci 

cezením, dále se k filtrování využívá vzniku filtračního koláče a schopnosti hloubkové 

filtrace. Účinnost hloubkové filtrace se u jednotlivých typů objemových filtrů liší [1, 2]. 
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1.2.3. Kovová sítka 

 Použití kovových sítek (obr. 9) je omezeno na slitiny s nízkou teplotou tavení. Typicky 

se používají při filtrování slitin hliníku, kde zachycují oxidické blány. V tomto případě je 

jejich účinnost poměrně vysoká. Při tomto použití je však značnou nevýhodou, že filtry 

zůstávají zalité ve vtokové soustavě, která je potom jako vratný materiál opět přidávána do 

tavicí pece. Tímto způsobem dochází k nežádoucímu zvyšování obsahu železa v roztavené 

slitině. Naproti tomu je výhodou těchto filtrů příznivá cena. Velikost ok v síťce 

z ocelového drátu je 2-3 mm. Síťka je nastříhána na rozměry větší, než je velikost průřezu 

v místě, kde bude uložena. Síťky jsou obvykle vkládány do rozšířeného prostoru ve 

struskováku. [1, 2, 8]. 

 

Obr. 9 Kovové sítko [9] 

 

1.2.4. Tkaninové filtry 

 Tkaninové filtry jsou upleteny do tvaru, který je podobný kovovým sítkům. Různé 

druhy tkaninových filtrů (obr. 10) se od sebe liší velikostí ok, profilem a tloušťkou 

jednotlivých pramenů. Materiálem použitým k výrobě těchto filtrů jsou žáruvzdorné 

tkaniny. Jednotlivé prameny filtru jsou vyrobeny složitým propletením velkého počtu 

jemných vláken. Základním materiálem pro výrobu tkaniny je amorfní SiO2 s vysokou 

čistotou (97-99 %). Po utkání prochází filtr dalším tepelným zpracováním, čímž je 

dosaženo zvětšení podílu SiO2. Dochází také ke zvýšení tepelné odolnosti a tuhosti filtru. 

Teplotním limitem pro použití tkaninových filtrů je licí teplo 1620 °C, přípustné je však  

i použití při teplotách až 1700 °C. K dosažení lepší filtrační účinnosti může být tkanina 

filtru aktivována speciální pryskyřicí [1, 2, 8].  
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Obr. 10 Různé druhy tkaninových filtrů [10] 

1.2.5. Licí sítka (cedítka) 

 Licí sítka nebo také cedítka (obr. 11) jsou tělesa kruhového nebo obdélníkového tvaru 

s tloušťkou v rozmezí 5-30 mm a přímými kruhovými otvory s průměrem 3-12 mm 

(případně až do 20 mm). Průtočná plocha cedítka bývá v rozsahu 10 % - 45 %. Tělesa jsou 

vyrobena lisováním z keramiky. Cedítka jsou využívána pro slitiny neželezných kovů 

,LLG, LKG a ocel. Dříve byla sítka umísťována na dno licí jamky do místa přechodu do 

vtokového kůlu a jejich účelem bylo zachycování primární strusky v době, kdy ještě nebyla 

zcela zaplněná jamka. Dále napomáhala rychlejšímu zaplnění jamky, dále docházelo 

k uklidnění proudu kovu nad vtokovým kůlem a tím k omezení vzniku turbulence kovu. 

V současné době jsou cedítka využívána spíše v menší míře. Umísťují se na konec 

vtokového kůlu (do dělící roviny), čímž napomáhají laminarizovat proudění, zachycují 

hrubé částice, dále urychlují zaplnění vtokového kůlu a je možné je použít k uložení 

očkovacích tělísek [2, 8].  

 

Obr. 11 Licí sítka (cedítka) [2] 
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1.2.6. Lisované filtry 

 Lisovaný filtr (obr. 12) lze charakterizovat jako tělísko s velkým množstvím přímých 

kruhových otvorů. Filtry jsou popsány plošnými rozměry, tloušťkou, průměrem otvorů  

a jejich hustotou v průtočné ploše. Otvory mívají průměr 1-3 mm. Tloušťka filtru bývá 10-

22 mm a průtočná plocha bývá 45-58 % z plochy filtru. Výroba lisovaného filtru probíhá 

lisováním keramické směsi v kovové formě, zároveň probíhá i lisování filtračních otvorů. 

Proces výroby filtru pokračuje žíháním. Keramický materiál je volen podle odlévaného 

kovu. U tohoto typu filtrů je využito mechanismu zachycování vměstků na přítokové straně 

filtru, tvorby filtračního koláče a dochází i k hloubkové filtraci. Hloubková filtrace je zde 

závislá na drsnosti povrchu kanálu filtru. Mezi výhody tohoto typu filtrů se řadí nízká cena, 

mechanická pevnost a vysoká přesnost. Mezi nevýhody patří nižší filtrační účinnost, 

vysoká tepelná kapacita [1, 2, 8]. 

 

Obr. 12 Lisované filtry [2] 

 

1.2.7. Extrudované filtry 

 Extrudované filtry (obr. 13) se vyznačují větší účinností hloubkové filtrace než výše 

zmíněné lisované filtry. Tohoto rozdílu je dosaženo jiným tvarem kanálů filtru, které mají 

čtvercový nebo trojúhelníkový tvar a také menší tloušťkou stěn. Rozdíly v konstrukci filtrů 

jsou umožněny způsobem výroby, která probíhá tažením plastické keramické hmoty do 

požadovaného tvaru. Tloušťka filtru se pohybuje mezi 10-20 mm. Čím větší tloušťku má 

filtr, tím efektivnější je hloubková filtrace. Extrudované filtry se vyznačují nižší tepelnou 

kapacitou, než jaké je dosahováno u lisovaných filtrů a vyšší licí kapacitou (průtočný 

průřez je 65 %). Dále dochází ke ztrátě přesnosti a pevnosti. Výběr tvaru filtrů je omezen 

dostupnými tvary protlačovacího nástroje [1, 2, 8].  
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Obr. 13 Extrudované filtry [2] 

 

1.2.8. Pěnové filtry 

 Struktura pěnových filtrů (obr. 14) je tvořena systémem vzájemně propojených buněk, 

které mají tvar pentaedru (obr. 15). Základním materiálem pro výrobu tohoto druhu filtrů 

je polyuretanová pěna. Tato pěna se napustí keramickou suspenzí a následně vypálí, čímž 

vznikne keramická kostra filtru. Druh keramické suspenze je volen s ohledem na druh 

slitiny, která bude filtrována [1, 8]. 

  

Obr. 14 Pěnové filtry [2] Obr. 15 Buňka pěnového filtru [1] 

 

 Charakter proudění v pěnovém filtru (obr. 16) je významně ovlivněn složitostí kanálů 

ve filtru. Uvnitř kanálů dochází ke tvorbě místních vírů a k častým změnám směru, což má 

za následek častý kontakt vměstků se stěnami filtru, kde dochází k jejich zachycování. 

Tento charakter proudění je velmi výhodný pro fungování hloubkové filtrace. Hloubkovou 

filtrací je možné odstranit i velmi drobné vměstky až do velikosti 3-5 μm. Vysoká účinnost 
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hloubkové filtrace je největší výhodou pěnových filtrů ve srovnání s ostatními typy filtrů 

[1, 2, 8]. 

 

Obr. 16 Proudění v pěnovém filtru [1] 

  

 Výroba pěnových keramických filtrů je prováděna tzv. replikační technologií, což 

znamená replikování již daného tvaru, v tomto případě buněčné struktury polyuretanové 

pěny. Používaná PUR pěna má otevřené póry tvořící síť vzájemně propojených buněk již 

výše zmíněného tvaru pentaedru [8].  

 Celý proces začíná přípravou PUR pěny, která je dodávána v blocích (velikost přibližně 

0,3 x 1,2 x 2 m) a před dalším zpracováním musí být nejprve nařezána na potřebnou 

tloušťku (obr. 17) a poté opět nařezána nebo nasekána na výsledné kusy (obr. 18). Tyto 

kusy odpovídají tvarem i rozměry výslednému filtru. Zároveň s přípravou PUR pěny 

probíhá ve vysokootáčkových mísičích příprava keramické suspenze. Při tomto procesu je 

velmi důležité, aby byla dosažena správná viskozita suspenze, která by měla mít přibližně 

podobu husté kaše. Viskozita suspenze je důležitá pro správné nanesení na pěnu v dalším 

kroku výroby. Nanesení keramické suspenze na PUR pěnu probíhá ponořením připravené 

matrice. Následuje vytlačení přebytečné suspenze pomocí stlačení rotačními válci (obr. 

19). Poté dochází k sušení. Pro dosažení správného rozložení keramiky na vláknech pěny 

je prováděno nanášení druhé vrstvy. To probíhá buď nastříkáním keramiky nebo 

ponořováním. Následně se pěna opět suší a poté je vypalována v peci. Zde dojde 

k vyhoření nosné PUR matrice a zpevnění keramiky. Schéma celého procesu je 

znázorněno na obr. 20. Podle použité výrobní technologie mohou mít filtry deskovitý tvar 

nebo dutý prostorový tvar, mohou být vyrobeny jako povrchové profilované desky a další 

prostorově složitější tvary (filtry s pery a drážky apod.) [8]. 
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Obr. 17 Řezání bloku PUR pěny [8] Obr. 18 Vysekávání jednotlivých kusů z PUR 

pásu [8] 

 

 

Obr. 19 Schéma procesu vytláčení přebytečné suspenze [8] 

 

 

Obr. 20 Schéma postupu výroby pěnových filtrů [8] 
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 V praxi je podle požadavku možné vybírat z několika typů pěnových filtrů. Jsou filtry 

pro neželezné kovy, které jsou do licích teplot pod 1000 °C. Dále filtry pro odlévání litiny 

s lupínkovým a kuličkovým grafitem a filtry pro odlévání oceli. Materiál jednotlivých typů 

filtrů je určen podle druhu odlévané slitiny. Vyrábí se filtry na bázi Al2O3, SiC, ZrO2  

a grafitu [1, 8].  

 Filtry se od sebe liší, kromě základních rozměrů a materiálu, hlavně pórovitostí. 

Pórovitost pěnového filtru se udává v jednotkách ppi, které udávají počet pórů na délkový 

palec (pores pear inch). Čím je hodnota ppi vyšší tím větší je hustota filtru. Pro filtraci 

kovu se ve formách obvykle používají filtry s pórovitostí 10, 20 a 30 ppi. V tavírnách 

hliníku a v hutích se při přelévání slitiny používají filtry s hustotou až 60 ppi. Volba hustoty 

filtru se provádí na základě tekutosti kovu a rychlosti zanášení. Filtr s malou hustotou 

neboli nízkým ppi, který má velké póry, bude vhodný pro slitiny s malou tekutostí  

a velkým množstvím vměstků. Pro slitiny s dobrou tekutostí bude vhodné zvolit filtr s větší 

hustotou. Robustnost keramické kostry filtru udává průtočný profil keramických filtrů, 

který bývá až 80 % z celkové plochy filtru [1, 8].  

 Orientační hodnoty vhodné pórovitosti filtru podle druhu odlévané slitiny jsou uvedeny 

v tab. 1. 

Tab. 1 Volba pórovitosti filtru podle druhu slitiny [1] 

Slitina Pórovitost filtru [ppi] 

Litina: LLG 10 - 30 

LKG 10 

Temperovaná 30 

Ocel: nízkouhlíková 10 

vysokouhlíková 10 - 20 

Nerezová 10 

Slitiny hliníku 10 - 40 

Slitiny hořčíku 10 - 20 

Slitiny mědi 10 - 20 

 

1.3. VLIV FILTRŮ NA PROUDĚNÍ KOVU 

 Při použití filtru ve vtokové soustavě dochází, kromě zachycování vměstků, ke změně 

licí rychlost a filtrace má vliv také na uklidnění proudu kovu a omezení turbulence  

[1, 4, 5]. 
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1.3.1. Vliv filtrace na rychlost lití 

 Průběh lití v případě, že je ve vtokové soustavě založen filtr, přestává být rovnoměrný. 

Podle změn průtoku, které nastávají v průběhu lití, je možné jej rozdělit na dobu do 

protečení filtru tzv. priming, dále na dobu rovnoměrného průtoku a na dobu intenzivního 

snižování průtoku filtru, viz obr. 21 [1, 4, 5].  

 

Obr. 21 Průběh protečení filtru [1] 

  

 Na začátku lití dochází nejprve k postupnému zaplňování pórů filtru kovem a následně 

k dosažení plynulého průtoku. Tento proces se nazývá priming. Lze jej rozdělit na dvě 

části. Nejprve teče kov kanálem vtokové soustavy a přitéká k filtru. Po dosažení plochy 

filtru začne kov postupně vstupovat do pórů filtru. Při tomto procesu se velmi významně 

projevuje vliv kapilárních sil. Filtr je kovem většinou nesmáčivý, proto dochází ke 

kapilární depresi, která brání protečení kovu. V další části primingu dochází k postupnému 

zaplňování kanálu filtru kovem v celé délce, tento proces je rovněž energeticky náročný. 

Energie tekutého kovu musí být dostatečná pro překonání odporu proti proudění 

v kanálech. Pro překonání odporu musí být zajištěn dostatečný tlakový potenciál. Tlak, 

který je nutný k primingu, může být vysoký, proto je nutné, aby měla forma dostatečnou 

výšku vršku [1, 4, 5, 11].  

 Priming trvá obvykle jen několik sekund, po jeho proběhnutí dochází po určitou dobu 

k průtoku kovu téměř konstantní rychlostí. Během této doby dochází k zachytávání 

vměstků a postupné tvorbě filtračního koláče na přítokové straně filtru. Tento proces 

zpočátku nemá výrazný vliv na licí výkon. V případě, že je filtr po nějaké době příliš 

zanesen nečistotami, začne docházet k intenzivnímu snižování průtoku až dojde k úplnému 

ucpání filtru. Z tohoto důvodu je nutné volit velikost filtrů tak, aby bylo lití ukončeno ještě 

v době, kdy je průtok kovu dostatečný [1, 4, 5, 11]. 
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1.3.2. Omezení turbulence 

 Při proudění kovu ve vtokové soustavě vzniká víření. Jeho vznik je zapříčiněn změnami 

tvaru vtokové soustavy, prudkými změnami směru proudění kovu, rychlostí proudění a je 

také závislý na druhu kovu. Vlivem víření dochází k erozi stěn formy, k oxidaci kovu, což 

má za následek vznik vměstků a strhávání vzduchu. Charakter proudění určuje 

Reynoldsovo číslo, jehož hodnota je určována pomocí vztahu (1.7) [1, 12]. 

𝑅𝑒 =
𝑤 ∙ 𝐷ℎ
𝜈

 (1.7) 

 kde:  w [m/s]  - rychlost proudění kovu 

   Dh [m]  - hydraulický průměr kanálu 

   υ [m2/s]  - kinematická viskozita 

Čím vyšší je hodnota Reynoldosova čísla, tím větší je intenzita víření kovu. Podle hodnoty 

čísla je možné rozdělit proudění na laminární (obr. 22) a turbulentní (obr. 23): 

 Re < 3000   - laminární proudění (minimální nebezpečí eroze) 

 Re > 15000 – 20000 - turbulentní proudění (k víření dochází v celém průřezu  

      kanálu) 

  

Obr. 22 Rychlostní profil kovu při laminárním 

proudění [13] 

Obr. 23 Rychlostní profil kovu při 

turbulentním proudění [13] 

  

 V případě, že se odlévá bez filtru, dochází téměř vždy ke vzniku intenzivního 

turbulentního proudění. Při použití filtru dochází k poklesu hodnoty Reynoldsova čísla  

a tedy i ke zmenšení rozsahu turbulence. Tento příznivý účinek použití filtru je dán menším 

hydraulickým průměrem kanálu filtru ve srovnání s kanálem vtokové soustavy. Pří průtoku 

filtrem tedy dochází k laminarizaci proudění (obr. 24). Po určité vzdálenosti za filtrem však 

opět dochází ke vzniku turbulencí, nicméně již v menším rozsahu než před filtrem [1, 12]. 
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Obr. 24 Proudění před a za filtrem [13] 

 

1.4. UMÍSTĚNÍ FILTRŮ A KONSTRUKCE VTOKOVÉ SOUSTAVY 

1.4.1. Filtr uložený pod vtokovým kůlem 

 Pokud je filtr uložený přímo pod vtokovým kůlem (obr. 25), je tento způsob uložení 

také označován jako přímé lití. V takovém případě dopadá proud kovu přímo na filtr, který 

je dopadajícím kovem velmi silně rázově namáhán a hrozí nebezpečí jeho prasknutí. 

Zmíněné platí i pokud je filtr pod vtokovým kůlem uložen šikmo (obr. 26). Prasknutí filtru 

hrozí zejména pokud se odlévá z pánve se spodní výpustí nebo při velké výšce vtokového 

kůlu. V příručce k použití filtrů doporučuje výrobce filtrů licí výšku maximálně 300 mm 

[8]. Tento způsob uložení filtru je používán zejména při lití nálevkou nebo ve formách se 

svislou dělící rovinou například u linky Disamatic (obr. 27) nebo při lití do kokil. Při 

přímém lití je počet filtrů ve formě limitován pouze na jeden. Filtr může být také uložen 

v místě napojení vtokového kůlu na rozváděcí kanál (obr. 28). V takovém případě není filtr 

přímo vystaven padajícímu kovu. Kov dopadne nejprve na dno vtokového kůlu a teprve 

potom se dostane k filtru. V tomto případě se nejedná o přímé lití [1, 5, 7, 8, 9]. 
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Obr. 25 Filtr uložený pod vtokovým kůlem 

horizontálně [2] 

Obr. 26 Filtr uložený pod vtokovým kůlem 

šikmo [2] 

 
 

Obr. 27 Filtr uložený ve vtokovém kůlu (např. 

Disamatic) [2] 

Obr. 28 Filtr uložený pod vtokovým kůlem 

vertikálně [2] 

 

1.4.2. Filtr uložený v rozváděcím kanále 

 Při uložení filtru horizontálně ve filtrační komůrce (obr. 29) nedochází k jeho namáhání 

proudem padajícího kovu. První chladnější kov, který přiteče k filtru není nucen protéct 

přes filtr, ale zachytí se v komůrce. Tímto způsobem dojde k postupnému předehřátí filtru, 

což usnadní průtok dalšího přitékajícího kovu. V komůrce se mohou zachytit větší částice 

strusky, které by mohly filtr ucpat. Kov má filtrem protékat zásadně ve směru z hora dolů 

[1, 7, 14, 15]. 

 Při uložení filtru šikmo ve filtrační komůrce (obr. 30) dochází k rovnoměrnému zatížení 

filtru proudícím kovem. Zároveň toto umístění příznivě usměrňuje proudění kovu  

a umožňuje vyplouvání a zachycování vměstků v komůrce nad filtrem. Šikmé umístění 

filtru je často označováno za nejvýhodnější způsob umístění filtru [1, 7, 14]. 

 Pokud je filtr umístěn v rozváděcím kanále vertikálně (obr. 31), přímo tak přehrazuje 

cestu proudícímu kovu. Takto vzniká poměrně velký dynamický ráz kovu. V tomto 

případě není před průtokem prvního kovu zajištěno předehřátí filtru. Chladnější kov, který 

přiteče k filtru jako první, je nucen protéct studeným filtrem. Dynamický ráz kovu je 

výhodný pro priming, nicméně tak zároveň vzniká nebezpečí prasknutí filtru. Toto 
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umístění filtru je prostorově méně náročné než předchozí dva zmiňované způsoby. 

Vměstky v tomto případě nemají možnost vyplouvat a zachycovat se ve filtrační komůrce, 

hrozí zde proto větší riziko ucpávání filtru [1, 7, 14].  

 Výše zmíněné možnosti uložení filtrů ve vtokové soustavě jsou také označovány jako 

nepřímé lití. Při těchto způsobech uložení může mít vtoková soustava několik větví se 

samostatnými filtry [1, 7, 14]. 

  

Obr. 29 Filtr uložený v rozváděcím kanále 

horizontálně [2] 

Obr. 30 Filtr uložený v rozváděcím kanále 

šikmo [2] 

 

Obr. 31 Filtr uložený v rozváděcím kanále vertikálně [2] 

 

1.4.3. Dimenzování vtokových soustav s filtry 

 Při použití filtru k zachycování vměstků, nemá kanál za filtrem funkci struskováku, ale 

pouze rozváděcího kanálu. Filtrování by mělo probíhat co nejblíže dutiny formy, je tak 

zajištěno minimální opětovné znečištění taveniny vměstky vlivem eroze formovací směsi 

apod. Z tohoto důvodu by měla být vtoková soustava za filtrem co nejkratší. Rozváděcí 

kanál má být během lití zaplněn kovem [1, 7]. 

 Vtoková soustava s filtrem by měla být dimenzována tak, aby byla nepřetlaková. Tedy 

aby byl řídícím průřezem vtokový kůl nebo seškrcení v přechodu z kůlu do rozváděcího 

kanálu. Podle doporučení by měly být rozměry vtokového kůlu, rozváděcího kanálu  

a zářezů voleny v poměru: Sk : Srk. : Sz = 1 : 1,1 : 1,2, viz obr. 32 [1, 7]. 
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Obr. 32 Poměry mezi rozměry částí vtokové soustavy se svisle uloženým filtrem [1] 

 

 Dalším důležitým bodem při dimenzování vtokové soustavy je volba velikosti filtru.  

Velikost je volena podle dvou kritérií tak, že obě musí být splněny: 

1) Filtr nemá být řídícím průřezem vtokové soustavy 

2) Filtrem musí protéct požadované množství kovu – v průběhu lití nesmí dojít 

k ucpání filtru 

 Pokud se filtr nemá stát řídícím průřezem, musí být jeho průtočná plocha dostatečně 

velká v porovnání s průřezem kůlu. Průtočná plocha je pouze taková plocha, kterou 

protéká kov. U lisovaných nebo extrudovaných filtrů je velikost průtočné plochy zmenšená 

o plochu známek, u pěnových filtrů může být zmenšená při použití keramických rámečků. 

Jinak je u pěnových filtrů průtočná plocha celá plocha filtru, protože je zde umožněno 

proudění i v příčném směru. Poměr průtočné plochy filtru Sf k řídícímu průřezu Sř je 

doporučeno volit tak, aby bylo zajištěno, že nedojde k ucpání filtru. Vhodný poměr pro 

jednotlivé slitiny je možné vidět v tab. 2. Pokud se neodlévá z pánve se spodní výpustí, je 

vhodné zajistit před filtrem předběžnou separaci hrubých vměstků například pomocí 

cedítek [1, 7]. 

Tab. 2 Poměr průtočné plochy filtru Sf k řídícímu průřezu Sř [1] 

Druh slitiny Poměr Sf : Sř 

LLG 3 - 4 

LKG 3 - 6 

Ocel minimálně 4,5 

Hliník 4 - 8 
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 Orientačně se lze při volbě filtru a dimenzování vtokové soustavy řídit hodnotami 

průtočnosti filtrů, které jsou pro pěnové filtry uvedeny v tab. 3. Průtočnost filtru je udávána 

jako hmotnost kovu v kg na cm2 průtočné plochy filtru. Skutečná hodnota průtočnosti filtru 

je závislá na čistotě kovu, licí výšce, poloze filtru ve vtokové soustavě, tloušťce filtru  

a dalších vlivech. Při použití filtrů s vyšší hodnotou pórovitosti se výrazně snižuje jejich 

průtočná kapacita. Čistota kovu, tedy množství vměstků a jeho vliv na průtočnost jsou 

důležité hlavně při filtrování litiny s kuličkovým grafitem. U této litiny dochází vlivem 

vyššího obsahu zbytkového hořčíku ke vzniku nekovových vměstků, které výrazně snižují 

průtočnost filtrů [1]. 

Tab. 3 Průtočnost pěnových keramických filtrů [1] 

Druh slitiny 
Pórovitost filtrů 

[ppi] 
Průtočnost [kg/cm2] 

LLG 20 2 - 4 

LKG 10 1 - 2 

Uhlíková ocel 10 1 - 1,2 

Legovaná ocel 10 1,5 

Niresist 10 0,8 - 1 

  

1.5. HYDRAULICKÝ ODPOR FILTRŮ 

 Každá vtoková soustava se vyznačuje hydraulickým odporem určité velikosti. Velikost 

hydraulického odpor závisí zejména na složitosti vtokové soustavy a druhu a čistotě 

odlévaného kovu. Pokud je do soustavy přidán filtr, dojde k navýšení celkového odporu  

o hodnotu odporu filtru. Tento odpor do určité míry snižuje průtočnou kapacitu vtoku, 

čímž dochází k prodloužení licí doby [11]. 

1.5.1. Hydraulický odpor 

  Při proudění taveniny vtokovou soustavou dochází postupně ke ztrátě její rychlosti. 

Proudící roztavený kov je tvarem vtokové soustavy nucen měnit směr, protékat zúženými 

a rozšířenými místy nebo dlouhými rovnými kanály. Těmito změnami dochází ke ztrátám, 

které lze rozdělit do dvou skupin na [12]: 

• ztráty místní – jsou způsobeny změnami průřezů a tvaru vtokové soustavy 

• ztráty délkové – jsou způsobeny třením kapaliny v dlouhých kanálech 

Tyto ztráty způsobují, že roztavený kov neproudí teoretickou rychlostí vteor, která odpovídá 

tlakové neboli licí výšce h. Pokud by tavenina proudila beze ztrát, její rychlost by mohla 

být určena podle Torricceliho vztahu (1.8) [11, 12]. 
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𝑣𝑡𝑒𝑜𝑟 = √2𝑔ℎ (1.8) 

 kde:  g [m/s2]  - gravitační zrychlení 

   h [m]  - tlaková výška 

Vlivem ztrát ve vtokové soustavě proudí kapalina rychlostí podle vztahu (1.19). 

𝑣𝑠𝑘 = 𝜇 ∙ √2𝑔ℎ (1.9) 

 kde:  μ [-]   - rychlostní součinitel 

Rychlostní součinitel je udáván vztahem (1.10), jako poměr mezi skutečnou a teoretickou 

rychlostí roztaveného kovu a nabývá hodnot v rozmezí (0;1) [11, 12, 16]. 

𝜇 =
𝑣𝑠𝑘
𝑣𝑡𝑒𝑜𝑟

 (1.10) 

Rychlostní součinitel je rovněž možné určit součtem jednotlivých hydraulických odporů 

ξi, které vznikají při proudění roztaveného kovu vtokovou soustavou. Lze tedy použít 

vztahu (1.11) [11, 12, 16]. 

𝜇 =
1

√1 + ∑𝜉𝑖
 (1.11) 

 kde:  ∑ξi [-]  - suma všech odporů ve vtokové soustavě 

Počet hydraulických odporů, které jsou vyjádřením místních a délkových ztrát je dán 

složitostí soustavy. Pokud bude vtoková soustava jednoduchá, tedy bez častých změn 

směru proudění a velikosti průřezů a bude obsahovat pouze krátké rovné úseky, bude počet 

hydraulických odporů malý. Hodnota ztrátového součinitele μ bude tedy dosahovat hodnot 

blížících se 1 (reálně dosahuje hodnot až 0,8). V opačném případě, tedy pokud bude 

vtoková soustava tvarově složitá s častými změnami směru a s malými průřezy kanálů, 

bude výsledná hodnota součtu všech hydraulických odporů velká. Z toho vyplývá, že 

hodnota rychlostního součinitele bude klesat (u složitých soustav dosahuje i méně než 0,2 

– 0,3) [7, 11, 12]. 

Přidání filtru do vtokové soustavy představuje vnesení místní ztráty, tedy dalšího 

hydraulického odporu. Podoba rovnice (1.11) potom bude změněna na tvar (1.12) 

[11, 12, 15]. 
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𝜇 =
1

√1 + ∑(𝜉𝑖 + 𝜉𝑓)

 
(1.12) 

 kde:  ξf [-]  - odpor filtru 

Velikost hydraulického odporu filtru je závislá na velkém množství vlivů, z nichž 

nejvýznamnější jsou [11]: 

▪ Poměr průtočného průřezu filtru vůči řídícímu průřezu soustavy 

▪ Tloušťka filtru 

▪ Viskozita kovu  

▪ Rychlost proudění kovu 

▪ Smáčivost filtru kovem 

1.5.2. Vliv pórovitosti a tloušťky filtru na proudění ve vtokové soustavě 

 Na vliv pórovitosti a tloušťky filtru na proudění ve vtokových soustavách a na 

hydraulický odpor, bylo jíž poukázáno předchozími výzkumy. Z výsledků práce [7], která 

se zabývá průtočností keramických filtrů a z teorie je patrné, že s rostoucí hodnotou 

pórovitosti, tedy hodnotou ppi, klesá průtočnost keramických filtrů. V článku [11] autoři 

uvádí, že pokud bude při zachování podmínek do formy založen filtr s pórovitostí 20 ppi 

namísto filtru s pórovitostí 10 ppi, dojde ke značnému zpomalení rychlosti lití. Filtr  

s pórovitostí 20 ppi zmenší průtočnou kapacitu formy, tedy změní hodnotu jejího 

hydraulického odporu. 

 V práci [16] provedl autor měření s cílem zjistit závislost tlakových ztrát na průtoku 

přes pěnové keramické filtry s různou pórovitostí a tloušťkou. K simulaci proudění 

taveniny přes filtr byla použita voda. Ve výsledcích autor mimo jiné uvádí porovnání 

tlakové ztráty u filtru s tloušťkou 15 a 22 mm. Rozdíl tlakové ztráty, který je možné vidět 

z výsledků měření, se pohybuje v rozsahu 1-2 kPa [18]. S rostoucí tloušťkou filtru roste 

délka sítě kanálů ve filtru. Roztavený kov je tedy nucen protéct delším kanálem složitého 

tvaru, čímž dochází ke ztrátě jeho rychlosti. S rostoucí tloušťkou filtru roste účinnost 

hloubkové filtrace. 

1.5.3. Vliv viskozity kovu na proudění ve vtokové soustavě s filtrem 

 Viskozita kapaliny je fyzikální veličina, kterou lze charakterizovat jako smykové tření 

mezi částicemi kapaliny. Kapalina při tečení ulpívá na stěnách kanálu, kde je její rychlost 

teoreticky blízká nule, směrem dovnitř proudu pak rychlost roste. Následkem toho vznikají 

mezi proudovými vlákny nebo zjednodušeně sousedními vrstvami proudu, které se 

pohybují různou rychlostí, tečné síly. Tímto způsobem dochází k poklesu hydraulické 
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energie kapaliny, která se podle zákona zachování energie mění na teplo. Z pohledu 

hydromechaniky jsou známy dva druhy viskozity [12]: 

a) Dynamická viskozita 

  Dynamická viskozita je určena vztahem (1.13). 

𝑑𝑐

𝑑𝑦
∙ 𝜂 = 𝜏 (1.13) 

   kde:  
𝑑𝑐

𝑑𝑦
 [-]  - gradient rychlosti 

     η [N∙s∙m-2] - dynamická viskozita 

     τ [kg∙s-1∙m-1] - smykové napětí 

b) Kinematická viskozita 

Kinematická viskozita je využívána v pohybových rovnicích skutečných 

 tekutin a je charakterizována vztahem (1.14), jako podíl dynamické viskozity  

a hustoty. 

𝜐 =
𝜂

𝜌
 (1.14) 

   kde:  υ [m2/s]  - kinematická viskozita 

     ρ [kg/m3] - hustota kapaliny 

 V případě, že je kapalinou roztavený kov má na jeho viskozitu vliv jeho složení, teplota 

a množství vměstků. Viskozita ovlivňuje tečení roztaveného kovu. Čím vyšší je její 

hodnota tím hůř roztavený kov teče a naopak. Tyto vlastnosti jsou důležité při proudění 

taveniny vtokovou soustavou, ale hlavně pak při proudění taveniny skrz filtr. Zde je 

tavenina nucena protéct kanálem filtru s velmi malými rozměry [19]. 

 Dřívějšími výzkumy bylo prokázáno, že na viskozitu taveniny má vliv její chemické 

složení. V případě litiny jde o vliv jejich základních prvků: uhlíku, křemíku, manganu, 

fosforu a síry. Z provedených výzkumů vyplývá že [20]: 

• Zvýšení obsahu uhlíku má minimální vliv na viskozitu 

• Zvýšení obsahu křemíku snižuje viskozitu 

• Zvýšení obsahu manganu snižuje viskozitu v závislosti na obsahu uhlíku (tato 

závislost není lineární) 

• Zvýšení obsahu fosforu snižuje viskozitu 

• Zvýšení obsahu síry zvyšuje viskozitu 
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Bylo též prokázáno, že tekutost litiny má přímou spojitost s hodnotou uhlíkového 

ekvivalentu [20].  

 Kromě chemického složení je viskozita litiny závislá i na teplotě. Se stoupající teplotou 

taveniny její viskozita klesá a tavenina se vyznačuje větší tekutostí. Hodnoty viskozity 

v závislosti na chemickém složení litiny jsou v tab. 4 [20]. 

Tab. 4 Hodnoty viskozity v závislosti na chemickém složení a teplotě litiny [20] 

Obsah C     

[hm %] 

Teplota 

likvidu 

[°C] 

Eutektická 

teplota 

[°C] 

η [mNs/m-2] 

   Roztavení 1200 [°C] 1300 [°C] 1400 [°C] 

2,47 1343 - 5,64 - - 5,16 

3,18 1275 - 7,18 - 6,75 5,47 

3,96 1182 1147 10,53 10,19 7,9 6,31 

4,02 1180 1146,9 10,86 10,26 7,91 6,29 

4,12 1170 1148 11,07 10,09 7,85 6,27 

4,23 1155 1147 11,38 10,05 7,84 6,2 

4,42 - 1147,3 - 10,25 7,95 6,31 

4,45 - 1148,4 - 9,98 7,8 6,25 

4,76 - 1147 - - - 6,43 

  

 Přítomnost cizích částic v tavenině rovněž ovlivňuje její viskozitu. Cizími částicemi 

mohou být částice strusky, rozplavené formovací směsi, oxidické vměstky a další. Pokud 

je ve vtokové soustavě umístěn filtr, tyto částice jsou na něm zachytávány. Během 

proudění taveniny filtrem dochází vlivem filtrace ke snižování viskozity taveniny, která 

následně lépe teče [19]. 

 

1.6. NUMERICKÁ SIMULACE PROUDĚNÍ KOVU 

 Počítačová simulace patří dnes k hojně využívaným nástrojům v průmyslu. Svoje 

využití má rovněž v oboru slévárenství, kde pomáhá dosáhnout vysoké jakosti při 

současném udržení hospodárnosti u nových odlitků a technologií. Simulační softwary jsou 

používány k matematickému modelování zadaných procesů. Velmi známými  

a používanými softwary ve slévárenství jsou produkty firem Magma a ESI Group. Mezi 

vstupní parametry, které je možné při zadávání výpočtu definovat patří i definice filtru. 

Definice filtru se provádí na jeho skutečný objem. Rozbor problematiky se bude dále 

soustředit na simulační software od společnosti ESI Group, protože v jeho prostředí budou 

prováděny simulace v experimentální části práce. ProCAST obsahuje materiálovou 

databázi filtrů, kde je možné nastavovat další důležité hodnoty [17, 21]. 
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 Software umožňuje nastavit v materiálové databázi termo-fyzikální data filtru. Jedná se 

o vodivost, hustotu a měrnou tepelnou kapacitu, které je možné získat od výrobce filtrů. 

Tato data je vhodnější zadávat jako teplotně závislá než jako konstanty. Dále se zadává 

podmínka, která zabezpečuje odvod tepla z taveniny protékající filtrem. V praxi se používá 

hodnota 500 [W/m2∙K] [22]. 

 Filtr představuje ve vtokové soustavě překážku proudícímu kovu. Toho se využívá při 

numerické simulaci, kde se proudění filtrem počítá v závislosti na jeho hydraulickém 

odporu. Odpor je stanoven na základě zadání tloušťky filtru a Darcyho koefientu pomocí 

vztahu (1.15) [22]. 

𝑅ℎ =
𝑥

𝐾
 (1.15) 

 kde:  Rh [-]  - hydraulický odpor filtru 

   x [m]  - tloušťka filtru 

   K [Darcy] - Darcyho koeficient propustnosti 

Filtry je dále možné charakterizovat pomocí: 

• Zadání porozity filtru 

Jedná se o bezrozměrnou hodnotu, která odpovídá pórovitosti filtru (obr. 33). 

Zadání této hodnoty je bezpodmínečně nutné při jakémkoliv z dalších způsobů 

definování filtru [22]. 

 

Obr. 33 Znázornění poměru efektivní plochy na jednotku objemu [22] 

• Zadání podílu efektivní plochy filtru na jednotku objemu filtru 

Podíl efektivní plochy filtru na jednotku objemu odpovídá velikosti rozhraní mezi 

materiálem filtru a vzduchem v případě, že je filtr prázdný. Tato hodnota je 

používána k výpočtu tepelné výměny mezi filtrem a jím protékajícím roztaveným 
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kovem a při automatickém výpočtu propustnosti. Tato hodnota je udávána jako 

převrácená hodnota délky [1/m] a její zadání je požadováno bezpodmínečně pro 

jakýkoliv způsob výpočtu [22]. 

• Zadání tlakové ztráty 

Jednotlivé druhy filtrů lze charakterizovat tlakovou ztrátovou. Tato ztráta je 

způsobena odporem, který filtry vytváří při proudění kovu. Data jsou získávána 

z jednoduchých experimentů [22].  

1.6.1. Automatický výpočet propustnosti 

 Výpočet je proveden automaticky na základě zadání porozity filtru a podílu efektivní 

plochy na jednotku objemu. K provedení výpočtu je nutné tyto hodnoty zadat. Výpočet je 

potom proveden automaticky na základě Karman-Kozeneho vztahu (1.16) [22]. 

𝐾 =
𝐹𝑣

3

(5 ∙ 𝑆𝑎
2 ∙ (1 − 𝐹𝑣)2)

 (1.16) 

 kde:  Fv [-]  - porozita 

   Sa [m
-1]  - podíl efektivní plochy na jednotku objemu 

Pokud nejsou zadány hodnoty tlakové ztráty nebo propustnosti je tento mód programu 

aktivován automaticky [22]. 

 V případě že je přesně specifikována propustnost, není hodnota porozity použita pro 

automatický výpočet na základě Karman-Kozeneho vztahu [22]. 

1.6.2. Výpočet tlakové ztráty 

 Pokud je zadána hodnota tlakové ztráty filtru, je hodnota propustnosti vypočítána 

pomocí vztahu (1.17) na základě zadaných dat [22]. 

𝐾 = 𝜂 ∙ 𝑣 ∙
∆𝑥

∆𝑃
 (1.17) 

 kde:  x, P [m], [Pa] - měřitelné hodnoty, které jsou získávány jednoduchými 

       experimenty nebo jsou definovány výrobcem filtrů. P je 

       experimentem zjištěná nebo výrobcem udaná tlaková  

       ztráta 

   v [m/s]   - rychlost proudění (hodnota pochází z experimentu) 

   η [N∙s∙m-2]  - viskozita 

V případě, že jsou zadány hodnoty tlakové ztráty a propustnosti je hodnota propustnosti 

programem ignorována a výsledné hodnoty jsou určeny z výše uvedeného vztahu [22]. 
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2 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST  

2.1. CÍLE EXPERIMETŮ 

 Cílem této práce je zjištění vlivu keramických filtrů na proudění a na hydraulické 

odpory kovu ve vtokových soustavách. Za tímto účelem byl proveden a experiment  

a měření v provozních podmínkách. Cílem bylo získat data potřebná k určení 

hydraulických odporů a tyto odpory potom z naměřených hodnot stanovit. Vybraná 

získaná data byla poté využita při numerické simulaci s cílem ověřit využitelnost 

hydraulického odporu, při simulování proudění ve vtokové soustavě s filtrem. Experiment 

byl proveden ve slévárně odboru Slévárenství na VUT v Brně na zkušební vtokové 

soustavě. Měření proběhlo v provozních podmínkách ve slévárně Uxa spol. s.r.o. v Brně. 

Práce proto bude dále rozdělena na kapitolu zabývající se experimentem, kapitolu 

zabývající se měřením v provozních podmínkách a kapitolu zabývající se využitelností 

získaných dat při numerické simulaci. 

2.2. EXPERIMENT 

2.2.1. Sestava měřícího zařízení 

 Experimentální zařízení bylo složeno ze zkušební vtokové soustavy s vyhraženou 

vtokovou jamkou, rámu, stojanu pro formu, zachycovacího kelímku, váhy s převodníkem 

a počítače. Sestava měřícího zařízení je znázorněna na obr. 34. Forma vtokové soustavy 

byla umístěna na stojanu tak, aby pod ní byl dostatek prostoru. Vtoková soustava byla 

ukončena výtokem, ze kterého kov volně vytékal do zachycovacího kelímku, který byl 

umístěn na speciální váze pod vtokovou soustavou. Váha zaznamenávala narůstající 

hmotnost kovu v zachycovacím kelímku při lití. Měření probíhalo po určitém časovém 

kroku. Naměřená data byla přes převodník zapisována do počítače. Výstupem měření byl 

soubor dat zapsaný v programu Microsoft Excel. 

 

Obr. 34 Sestava měřícího zařízení 
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2.2.2. Vtoková soustava 

 Vtoková soustava se skládala z formy 

s vertikální dělící rovinou (obr. 35), která 

obsahovala komůrku pro založení filtru  

a z vyhražené vtokové jamky. Filtr byl ve 

formě uložen horizontálně. Forma i vyhražená 

vtoková jamka byly formovány jako 

bezrámové z jednotné formovací směsi. Jako 

pojivo fomovací směsi byla použita 

technologie Alfaset. 

 Vtoková soustava byla původně používána 

s filtry s rozměry 75 x 75 mm, tomu odpovídají 

i rozměry komůrky pro filr. Aby bylo možné 

založit do formy filtry 50 x 50 mm, které byly 

použity při tomto experimentu, bylo nutné 

uložit filtr nejprve do keramického rámečku 

(obr. 36) a ten potom založit do formy. Rámečky byly dodány společností Lanik s.r.o. 

Rámeček omezuje průtočnou plochu na rozměr 40 x 40 mm. Průtočná plocha filtru je tedy 

Sf = 1600 mm2. 

  

Obr. 36 Keramický rámeček a v něm uložený filtr 

 

 Při původním využití měla vtoková soustava samostatně formovaný licí kůl. Místo něj 

byla pro tento experiment použita vyhražená vtoková jamka. Toto řešení umožńuje lépe 

držet téměř konstantní licí výšku, která je důležitá pro stanovení rychlostního součinitele 

ve výpočtech navazujicích na experiment. Použitým řešením vzniká přechod v místě 

napojení vyhražené vtokové jamky na zbytek vtokové soustavy, nicméně jeho vliv na  

Obr. 35 Rozložená forma vtokové soustavy 
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proudění je vzhledem k celkové složitosti vtokové soustavy zanedbatelný. 3D model 

vtokové soustavy je na obr. 37. 

  

Obr. 37 3D model kompletní vtokové soustavy 

  

 Zakončení kanálu vtokové soustavy, kde kov volně vyteká do 

zachycovacího kelímku, je řešeno velmi výraznou změnou průřezu 

kanálu. Tato úprava byla provedena na základě prvních neúspěšných 

experimntů. Vtoková soustava nebyla v části za filtrem zcela zaplněna 

a z výsledků měření pak nebylo možné správně určit hodnoty pro další 

výpočty. Úpravou výtoku z formy (obr. 38) bylo dosaženo zaplnění 

kanálu za filtrem a tím uklidnění proudícího tekutého kovu.Výsledné 

poměry mezi průřezy vtokové soustavy jsou následující: 

Sk : Sf : Srk : Sz = 5,1 : 10,2 : 6.6 : 1 

 Vyhražená vtoková jamka a zůžení v místě zakončení vtokové 

soustavy byly natřeny nátěrem. Bylo tak zamezeno možné erozi formy 

v místech, která jsou velmi silně namáhána prodícím kovem.  

2.2.3. Zařízení pro měření 

 K měření byla použita váha s převodníkem (obr. 39), který byl připojen k počítači 

(obr. 40). Počítač obsahoval program k ovládání váhy, sběru naměřených dat a jejich 

následnému zápisu do souboru programu Microsoft Excel. Pomocí řídícího programu váhy 

byl nastaven časový krok pro zapisování dat. Data byla zapisována po 0,5 s. 

Obr. 38 Zakončení 

kanálu vtokové 

soustavy 
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Obr. 39 Váha s převodníkem Obr. 40 Převodník připojený k počítači 

  

2.2.4. Další pomůcky 

 Mezi další pomůcky patři rám (obr. 41), do kterého byla zasunuta složená forma. Tento 

rám držel formu pohromadě a umožňoval její transport z místa zakládání formy do místa 

experimentu a po odlití transport k místu vyhození formy. A dále deska pro usnadnění 

zakládání složené formy do rámu (obr. 42). 

 

Obr. 41 Rám pro formu vtokové soustavy 

  

Obr. 42 Deska pro zakládání složené formy do rámu 
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   Dále byly při experimentu použity dva kelímky. První kelímek sloužil k odlévání  

a druhý k zachycovaní kovu na váze. Veškeré úkony byly prováděny ručně pomocí vidlí.  

2.2.5. Použité filtry 

 Experiment byl proveden s pěnovými keramickými filtry od společnosti Lanik s.r.o. 

s katalogovým označením VUKOPOR S. Jde o filtry z materiálu na bázi SiC. Odlévaným 

kovem byla litina s lupínkovým grafitem. Filtry řady VUKOPOR S jsou určeny pro filtraci 

litiny a neželezných kovů s teplotou lití do 1480°C. Výrobce udává, že jsou tyto filtry 

velmi univerzální a díky tomu nejvíce rozšířené ze všech typů pěnových keramických 

filtrů. Experiment byl proveden s filtry s pórovitostí 10 ppi (obr. 43) a 20 ppi (obr. 44), 

rozměry filtrů jsou uvedeny v tab. 5. Porovnání tloušťky filtrů je na obr. 45 [23]. 

Tab. 5 Rozměry měřených filtrů 

Pórovitost 

filtru [ppi] 

Rozměr filtru (délka x 

šířka x tloušťka) [mm] 

10 50 x 50 x 15 

10 50 x 50 x 22 

20 50 x 50 x 15 

 

  

Obr. 43 Filtr s pórovitostí 10 ppi Obr. 44 Filtr s pórovitostí 20 ppi 

 

Obr. 45 Porovnání tloušťky filtrů 15 a 22 mm 
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Materiál filtru a další technická data uváděná výrobcem filtrů jsou uvedeny v tab. 6. 

Tab. 6 Technická data filtrů VUKOPOR S [23,24] 

Chemické složení SiC, Al2O3, SiO2 

Vazba keramická 

Barva šedá 

Pórovitost [ppi] 10, 20, 30 

Limitní teplota použití [°C] max. 1480 

Základní tvary čtvercové, kruhové, obdelníkové 

Rozměrové tolerance 
+ 0,5 / - 1,5 mm (do 99 mm) 

+ 0,5 / - 2,5 mm (nad 100 mm) 

Tepelná vodivost keramiky [W/m∙K] 4,9 

Zdánlivá hustota keramiky [g/cm3] 2,35 

Pórovitost keramiky [%] 21 

Objemová hmotnost filtru [g/cm3] 0,43 

Otevřená pórovitost filtru [%] 82 

 

 Filtry s tloušťkou 15 mm byly z výroby upraveny tak, aby 

tekutý kov mohl vstupovat do filtru pouze přes jeho čelní stranu. 

Na boční stěny filtrů byla nanesena vrstva keramiky, čímž byla 

vytvořena neprostupná hladká stěna. Filtry s tloušťkou 22 mm 

takto z výroby upraveny nebyly. Aby byly zajištěny stejné 

podmínky, byly tyto filtry upraveny v rámci přípravy 

experimentu. Boční stěny filtrů byly oblepeny nehořlavou 

tkaninou (obr. 46).   

2.2.6. Hmotnost filtrů 

 V rámci přípravy experimentu proběhla kontrola filtrů. Byla provedena jednak vizuální 

kontrola, jejímž cílem bylo vyřadit filtry, které mohly být poškozeny při přepravě nebo 

manipulaci a také kontrola hmotnosti filtrů. Hmotnost filtrů jednoho typu, tedy stejného 

materiálu, rozměrů a pórovitosti, není stále stejná, ale pohybuje se v nějakém rozsahu. 

Tento rozdíl v hmotnosti vzniká při výrobě filtrů jednak nepravidelnostmi ve struktuře 

PUR pěny a poté při nanášení keramiky na pěnu. Aby bylo v maximální míře zamezeno 

ovlivnění výsledků měření, které by mohlo být způsobeného rozdílem hmotností filtrů, 

bylo provedeno vážení filtrů na laboratorní váze Kern (obr. 47). 

Obr. 46 Filtr oblepený 

nehořlavou tkaninou 
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Obr. 47 Ukázka vážení filtru na laboratorní váze 

 

Výsledky měření byly zapsány do tab. 7 a pomocí programu Microsoft Excel a vztahu (2.1) 

bylo provedeno stanovení průměrné hmotnosti pro jednotlivé typy filtrů  

a pomocí vztahu (2.2) byla spočítána směrodatná odchylka. Na základě výsledků byly 

k experimentu vybrány filtry, s hmotností co nejbližší k hodnotě vypočítané průměrné 

hmotnosti. 

�̅� =
1

𝑛
∙∑𝑥𝑖

𝑛

𝑖=1

 (2.1) 

 kde:  �̅�  - průměrná hmotnost 

   n  - počet hodnot hmotností 

   ∑xi  - suma všech hmotností pro jeden typ filtru 

𝑠 = √(
1

𝑛
∙∑𝑥𝑖2

𝑛

𝑖=1

) − �̅�2 (2.2) 

 kde:  s  - směrodatná odchylka 
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Tab. 7 Hmotnost filtrů 

Tloušťka filtru 

[mm] 
15 22 

Pórovitost filtru 

[ppi] 
10 20 10 

Filtr Hmotnost filtru [g] 

1 21,76 21,5 24,02 

2 21,87 22,12 25,97 

3 22,17 22,14 24,18 

4 21,28 23,86 24,5 

5 22,04 22,31 25,73 

6 22,32 22,44 - 

7 22,61 21,96 - 

8 21,16 21,87 - 

9 21,7 22,54 - 

10 22,13 22,14 - 

11 21,79 22,62 - 

12 22,03 22,93 - 

13 23,17 22,62 - 

14 23,74 21,6 - 

15 22,07 22,07 - 

16 - 21,79 - 

17 - 22,13 - 

18 - 21,84 - 

Průměr 22,12 22,25 24,88 

Směrodatná 

odchylka 
0,66 0,55 0,91 

 

2.2.7. Popis experimentu 

 K experimentu bylo připraveno 12 stejných forem, tak jak byly popsány v kap. 2.2.2. 

Osm forem bylo prolito s cílem získat data pro určení vlivu pórovitosti na proudění ve 

vtokové soustavě. Zbývající čtyři formy byly prolity s cílem získat data pro určení vlivu 

tloušťky filtru na proudění ve vtokové soustavě. Z časových důvodů bylo tyto dvě části 

experimentu rozděleny na 2 série lití. Odlévaným materiálem byla litina s lupínkovým 

grafitem. Po natavení před zahájením experimentu bylo vždy zkontrolováno a upraveno 

chemické složení taveniny, které je uvedeno v tab. 8. 
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Tab. 8 Chemické složení kovu 

Vliv pórovitosti filtru - kov 1 

Prvek C Si Mn P S 

Obsah prvku [%] 3,19 2,01 0,39 0,02 0,02 

Vliv tloušťky filtru – kov 2 

Obsah prvku [%] 3,8 2,06 0,24 0,02 0,01 

 

Před každým prolitím proběhla příprava formy: 

• Profouknutí obou polovin formy stlačeným vzduchem 

• Profouknutí filtru stlačeným vzduchem 

• Uložení filtru do keramického rámečku a jeho založení do formy (obr. 48) 

• Složení obou polovin formy pomocí zaváděcích kolíků a její zasunutí do rámu 

• Umístění a ustavení formy nad zachycovací kelímek 

• Přilepení vyhražené vtokové jamky na formu pomocí speciálního lepidla 

. Následně probíhalo prolévání. Do licího kelímku bylo vždy z pece přelito zhruba 35 kg 

kovu. Před prolitím přes experimentální vtokovou soustavu byla vždy stažena struska  

a proběhlo měření teploty (obr. 49), která byla stanovena na 1360 ± 10 °C. Poté co byl 

kov prolit, byl obsah zachycovací pánve vylit zpět do pece, kde došlo k opětovném ohřevu 

na požadovanou teplotu. Následně se celý cyklus opakoval s další formou. Pořadí měření  

a naměřené teploty před každým prolitím jsou uvedeny v tab. 9.  

 
 

Obr. 48 Filtr uložený v keramickém rámečku a založený ve 

formě 

Obr. 49 Měření teploty kovu 
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Tab. 9 Rozpis měření, naměřené teploty, hmotnost prolitého kovu 

Měření 

č. 

Pórovitost 

filtru [ppi] 

Tloušťka 

filtru [mm] 

Teplota 

kovu [°C] 

Hmotnost 

kovu [kg] 

Chemické 

složení kovu: 

1 Bez filtru 1360 30,8 

Kov 1 

2 Bez filtru 1365 35,8 

3 20 15 1359 27,2 

4 20 15 1365 34 

5 20 15 1368 36,6 

6 10 15 1364 38,8 

7 10 15 1369 36,8 

8 Bez filtru 1360 35,4 

9 10 22 1365 31,8 

Kov 2 
10 10 22 1364 34,6 

11 10 22 1365 35,6 

12 10 15 1364 35,8 

 

2.3. VÝSLEDKY EXPERIMENTU 

2.3.1. Zpracování dat a výsledky experimentu 

 Výstupem z experimentu byl soubor dat v programu Microsoft Excel. Soubor 

obsahoval hodnoty hmotnosti kovu zachyceného v zachycovacím kelímku v daný časový 

okamžik. Tato data byla dále ve stejném programu upravena. Výsledkem byly tabulky 

závislosti hmotnosti prolitého kovu na době lití. Z naměřených dat byly vytvořeny grafy 

znázorňující výsledky měření forem bez filtru, forem s filtry s pórovitostí 10 ppi a 20 ppi 

s tloušťkou 15 mm a forem s filtry s pórovitostí 10 ppi s tloušťkou 22 mm. Dále byly 

vytvořeny grafy znázorňující vliv pórovitosti a tloušťky filtru na proudění ve vtokové 

soustavě. Tabulky s naměřenými a vypočtenými hodnotami jsou rozsáhlé, proto budou 

uvedeny jako přílohy této práce. V této kapitole budou dále uvedeny pouze výsledné grafy. 

 Ze závislosti hmotnosti prolitého kovu na době lití byla pomocí derivace podle času 

získána hmotnostní rychlost lití v jednotkách kg/s. Z následně získaných grafů je zřejmé, 

že na začátku lití, přibližně po dobu 6 sekund, dochází k ustálení proudění ve vtokové 

soustavě. Po uplynutí této doby je průběh křivky licí rychlosti plynulý bez výrazných 

změn. Na základě těchto výsledků byla vypočítána průměrná licí rychlost pro každé 

měření, která byla stanovena pro interval doby lití od 6 do 12 sekund, kdy je proudění  

u všech měření nejstabilnější. Průběhy hmotnostních licích rychlostí jsou znázorněny na 

grafech 2, 4, 6 a 8.    
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Graf 1 Závislost hmotnosti prolitého kovu na době lití - forma bez filtru 

 

 

Graf 2 Rychlost lití - forma bez filtru 

 

 Z grafu 1 je patrné, že křivky závislosti hmotnosti prolitého kovu na době lití májí 

v případě, že ve formě není založen filtr téměř lineární charakter. Rychlost lití dosahuje  

u 1. měření hodnoty 2,50 kg/s a 2. měření hodnoty 2,56 kg/s, u 8. měření je rychlost nižší 

a dosahuje hodnoty 2,28 kg/s. Nižší hodnota rychlosti lití u 8. měření může být způsobena 
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rozdílnou výškou hladiny v licí jamce během lití. Licí rychlost vychází z tlakové výšky, 

která byla v tomto případě nižší, proto i licí rychlost dosahuje nižší hodnoty. Při lití 

pravděpodobně nebyla vtoková jamka dostatečně zaplněna. 

  

Graf 3 Závislost hmotnosti prolitého kovu na době lití - forma s filtrem 10 ppi s tl. 15 mm 

 

 

Graf 4 Rychlost lití - forma s filtrem 10 ppi s tl. 15 mm 
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 Z grafu 3 je zřejmé, že křivky závislosti hmotnosti prolitého kovu na době lití mají v 

případě, že je ve formě založen filtr s pórovitostí 10 ppi a tloušťkou 15 mm, opět téměř 

lineární charakter. V tomto případě to značí, že během lití nedocházelo k ucpávání filtru. 

U všech tří měření dosahuje licí rychlost téměř stejné hodnoty 2,27 kg/s. 

 

Graf 5 Závislost hmotnosti prolitého kovu na době lití - forma s filtrem 20 ppi s tl. 15 mm 

 

 

Graf 6 Rychlost lití - forma s filtrem 20 ppi s tl. 15 mm 
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 Z grafu 5, kdy byly ve formě založeny filtry s pórovitostí 20 ppi a tloušťkou 15 mm, je 

patrný výrazný rozdíl v průběhu křivek závislosti hmotnosti prolitého kovu na době lití. 

Průběh křivky při 3. měření je výrazně odlišný od průběhu křivek 4. a 5. měření, které jsou 

velmi podobné. Tento rozdíl je způsoben chybou, která vznikla při měření. Pravděpodobně 

došlo k rozevření formy v dělící rovině, kudy následně protekl kov. Tím došlo ke zvýšení 

rychlosti lití u 3. měření až na 2,6 kg/s, což je vyšší hodnota než při lití bez filtru. Rozdíl 

v licí rychlosti je zřejmý i z grafu 6. U 4. a 5. měření dosahuje rychlost lití hodnoty 2,07 

kg/s. 

 Křivky 4. a 5. měření mají až do času 12 sekund lineární charakter, po tuto dobu 

nedocházelo k ucpávání filtru. Po uplynutí 12 sekund způsobovalo postupné ucpávání 

filtru zpomalení průtoku kovu vtokovou soustavou. Tvar křivky začíná být od tohoto 

okamžiku mírně polynomický.  

 

Graf 7 Závislost hmotnosti prolitého kovu na době lití - forma s filtrem 10 ppi s tl. 22 mm 
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Graf 8 Rychlost lití - forma s filtrem 10 ppi s tl. 22 mm 

 

 Křivky grafu 7 popisují závislost hmotnosti prolitého kovu na době lití v případě, že 

jsou ve formě založeny filtry s pórovitostí 10 ppi a tloušťkou 22 mm. Charakter křivek je 

zde do hodnoty času přibližně 14 s lineární. Pravděpodobně vlivem končícího lití dochází 

následně ke změně charakteru křivek na mírně polynomický. Křivky všech tři měření jsou 

navzájem velmi podobné. Rychlost lití dosahuje u 9. a 11. měření 2,24 kg/s a u 10. měření 

2,13 kg/s. 

 

Graf 9 Vliv pórovitosti filtru na průtok kovu vtokovou soustavou 
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 Graf 9 znázorňuje vliv pórovitosti filtru založeného ve formě na průtok kovu vtokovou 

soustavou. Pro porovnání byla do grafu přidána křivka znázorňující průtok bez filtru. Ve 

formě byly založeny filtry s pórovitostí 10 ppi a filtry z pórovitostí 20 ppi s tloušťkou 15 

mm. Největší průměrná licí rychlost 2,5 kg/s byla dosažena, pokud ve formě nebyl založen 

filtr. Při založení filtru s pórovitostí 10 ppi došlo k poklesu průměrné rychlosti lití na 

hodnotu 2,27 kg/s. Při založení filtru s pórovitostí 20 ppi měla průměrná rychlost lití 

nejnižší hodnotu a to 2,07 kg/s.    

 

Graf 10 Vliv tloušťky filtru na průtok kovu vtokovou soustavou 

 

 Graf 10 znázorňuje vliv tloušťky filtru na průtok kovu vtokovou soustavou. Ve formě 

byly založeny filtry se shodnou pórovitostí 10 ppi a různou tloušťkou 15 a 22 mm. Z grafu 

je patrné, že vliv tloušťky filtru na průtok kovu je minimální. Průměrná rychlost lití je  

u filtru s tloušťkou 15 mm 2,27 kg/s a u filtru s tloušťkou 22 mm 2,17 kg/s.  

2.3.2. Výpočet hydraulického odporu 

 Na základě naměřených a zpracovaných hodnot bylo provedeno stanovení 

hydraulických odporů samotné formy bez filtru, formy s použitými filtry a pro jednotlivé 

filtry. K výpočtu bylo využito vztahů uvedených v kapitole 1.5. 

 Množství hydraulických odporů, které vtoková soustava během lití vytváří je závislé na 

její složitosti (obr. 50). Součet všech odporů zahrnuje odpory délkové ξd, které vytváří 

kanály a odpory místní ξm. Jedním z místních odporů je založený filtr ξf. 
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Obr. 50 Hydraulické odpory vtokové soustavy 

 

 Rychlost kovu ve vtokové soustavě je závislá na tlakové výšce, velikosti hydraulických 

odporů a tekutosti slitiny. Hydraulický odpor celé formy lze určit na základě rychlostního 

součinitele, který je určen vztahem (1.10). K výpočtu je nutné znát skutečnou rychlost vsk, 

která vychází z dat získaných experimentem na zkušební vtokové soustavě a rychlost 

teoretickou vteor, která je určená vztahem (1.8). Z experimentu byly získány hodnoty 

hmotnostní rychlosti lití v jednotkách kg/s. Skutečná rychlost vsk je tedy vyjádřena jako 

skutečná hmotnost za čas msk. Aby bylo možné určit hodnoty rychlostního součinitele musí 

být na stejnou jednotku přepočítána i teoretická rychlost vteor, vznikne tak veličina 

vyjadřující teoretickou hmotnost za čas mteor. Přepočet bude proveden pomocí vztahu (2.4). 

 Výpočet teoretické hmotnostní rychlosti lití vychází z předpokladu, že její hodnotu 

ovlivňuje pouze tlaková výška a tzv. řídící průřez (obr. 51). Při výpočtu nejsou zohledněny 

ztráty. Z toho vychází řídící průřez zkušební vtokové soustavy. Jako řídící průřez tedy není 

uvažován konec kanálu vtokové soustavy, což je nejmenší průřez celé soustavy, protože 

se jedná o velmi významnou místní ztrátu.  
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Obr. 51 Tlaková výška [m] a řídící průřez 

 

𝑚𝑡𝑒𝑜𝑟 = 𝑆ř ∙ 𝜌 ∙ 𝑣𝑡𝑒𝑜𝑟 (2.4) 

 kde:  Sř [m
2]  - průřez kanálu o průměru 0,03 m 

   ρ [kg/m3] - hustota tekutého kovu (litina s lupínkovým grafitem) 

   vteor [m/s] - teoretická rychlost lití 

Rychlostní součinitel μ pak bude určen podle vztahu (2.5). 

𝜇 =
𝑚𝑠𝑘

𝑚𝑡𝑒𝑜𝑟
 (2.5) 

 kde:  msk [kg/s] - skutečná hmotnostní rychlost lití 

   mteor [kg/s] - teoretická hmotnostní rychlost lití 

Následně může být, na základě úpravy vztahu (1.11), určen celkový hydraulický odpor 

vtokové soustavy bez filtru ξbf. 

𝜉𝑏𝑓 =
1

𝜇𝑏𝑓2
− 1 (2.6) 

 kde:  ξbf [-]  - odpor vtokové soustavy bez filtru 

   μbf [-]  - rychlostní součinitel vtokové soustavy bez filtru 

Aby bylo možné určit odpor samotného filtru, je nutné podle vztahu (2.5) určit rychlostní 

součinitel formy s filtrem μff. Následně je možné pomocí vztahu (2.7) určit odpor formy 

s filtrem ξff. 
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𝜉𝑓𝑓 =
1

𝜇𝑓𝑓2
− 1 (2.7) 

 kde:  ξff [-]  - odpor vtokové soustavy s filtrem 

   μff [-]  - rychlostní součinitel vtokové soustavy s filtrem 

Následně je možné, pomocí dosazení do výsledného vztahu (2.8), vypočítat odpor 

samotného filtru. 

𝜉𝑓 =
1

𝜇𝑓𝑓2
− 1 − 𝜉𝑏𝑓 (2.8) 

Tento postup výpočtu byl proveden, na základě dosazení naměřených hodnot, pro každý 

použitý typ filtru. Výsledky byly zapsány do tab. 10. 

Tab. 10 Výsledky výpočtů  

Tlaková výška [m] 0,1 

Řídící průřez [m2] 7,07 ∙ 10-4 

Teoretická licí 

rychlost [kg/s] 
6,93 

Forma s filtrem 

(pórovitost - tloušťka) 
Skutečná licí rychlost formy [kg/s] 

Bez filtru 2,53 

10 ppi - 15 mm 2,27 

20 ppi - 15 mm 2,07 

10 ppi - 22 mm 2,17 

Filtr (pórovitost - 

tloušťka) 

Rychlostní 

součinitel formy 

s filtrem [-] 

Hydraulický 

odpor formy 

s filtrem [-] 

Hydraulický 

odpor filtru [-] 

Bez filtru 0,365 6,503 - 

10 ppi - 15 mm 0,328 8,320 1,817 

20 ppi - 15 mm 0,299 10,208 3,705 

10 ppi - 22 mm 0,313 9,199 2,696 

 

2.4. MĚŘENÍ V PROVOZNÍCH PODMÍNKÁCH 

 Měření proběhlo ve slévárně Uxa spol. s.r.o. a bylo provedeno na jedné z linek slévárny 

na odlitku, který tato slévárna pravidelně odlévá a dodává. Cílem tohoto měření bylo 

v provozních podmínkách získat další data k posouzení vlivu tloušťky filtru na proudění 

ve vtokové soustavě a následnému výpočtu hydraulického odporu. 
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2.4.1. Vtoková soustava 

 Měření bylo provedeno na odlitku se surovou hmotností 33,5 kg. Vtoková soustava 

(obr. 52) byla navržena ve slévárně Uxa spol. s.r.o. V jednom rámu byl umístěn vždy jeden 

odlitek, který byl zaformován do bentonitové formovací směsi (obr. 53). Pro tento typ 

odlitku byl použit vyvýšený licí kůl (obr. 54). Filtrování je u tohoto typu odlitku zavedeno 

standardně. 

  

Obr. 52 3D model vtokové soustavy pro měření v provozních podmínkách 

 

  

Obr. 53 Spodek formy se založenými jádry a 

filtrem 

Obr. 54 Vyvýšený licí kůl 

 

2.4.2. Použité filtry  

 Měření bylo provedeno se dvěma typy filtrů, viz tab. 11. Tak jako v případě 

experimentu se jednalo o filtry od společnosti Lanik s.r.o. s katalogovým označením 

VUKOPOR S. Ve slévárně Uxa spol. s.r.o. se pro zvolený druh odlitku standardně 

používají filtry s pórovitostí 10 ppi a rozměry 50 x 50 x 13 mm (délka x šířka x tloušťka). 
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K těmto filtrům byly za účelem porovnání vlivu tloušťky filtrů (obr. 55) přidány filtry 

s pórovitostí 10 ppi a rozměry 50 x 50 x 22 mm. 

 Při přípravě tohoto měření nebylo možné před odlitím provést kontrolu hmotnosti filtrů. 

Filtry s rozměry 50 x 50 x 13 mm jsou ve slévárně Uxa stálou skladovou položkou  

a formování proběhlo za normálního provozu. Vizuální kontrola filtrů byla provedena 

pracovníky slévárny při jejich zakládání do formy.  

Tab. 11 Rozměry filtrů pro měření v provozních podmínkách  

Pórovitost 

filtru [ppi] 

Rozměr filtru (délka x 

šířka x tloušťka) [mm] 

10 50 x 50 x 13 

10 50 x 50 x 22 

 

 

Obr. 55 Porovnání tloušťky filtrů 13 a 22 mm 

 

2.4.3. Charakteristika odlévaného materiálu 

 Odlévaným materiálem byla litina s kuličkovým grafitem, která byla natavena v rotační 

plynové peci a dále modifikována pomocí metody Tundish (obr. 56). Po modifikaci 

proběhl transport kovu z tavírny k lince v modifikační pánvi. U linky byla změřena teplota 

taveniny, následně proběhlo stažení strusky, postupné přelévání taveniny do menších 

čajníkových licích pánví (obr. 57) a odlévání. Během přelévání bylo provedeno očkování 

litiny do proudu kovu. Vzorek pro chemickou analýzu byl odebrán po modifikaci v tavírně. 

Chemické složení odlévaného kovu je uvedeno v tab. 12. 
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Obr. 56 Modifikační pánev metody Tundish 

[25] 

Obr. 57 Čajníková pánev [26] 

 

Tab. 12 Chemické složení kovu  

Prvek C Si Mn Mg Cu Sc 

Obsah prvku [%] 3,86 2,76 0,52 0,058 0,351 1,14 

 

2.4.4. Postup měření 

 Měření probíhalo přímo na licí lince za normálního provozu tak, aby pokud možno 

nebyl provoz ničím narušen. Pomocí stopek Casio HS-80TW (obr. 58) byl měřen čas lití  

u pěti forem bez založeného filtru, pěti forem s filtrem 50 x 50 x 13 a osmi forem s filtrem 

50 x 50 x 22. Rozpis měření je uveden v tab. 13. Formy připravené k lití na lince jsou na 

obr. 59. Lití prováděli pracovníci společnosti Uxa s.r.o. 

  

Obr. 58 Stopky použité k měření Obr. 59 Formy připravené na lince 
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Tab. 13 Rozpis měření a naměřená teplota  

Měření č. 
Pórovitost 

filtru [ppi] 

Tloušťka 

filtru [mm] 

Teplota 

kovu [°C] 

Licí výška 

[m] 

1 10 22 1397 0,275 

2 10 22 1397 0,275 

3 10 22 1397 0,275 

4 10 22 1397 0,275 

5 10 22 1397 0,2 

6 Bez filtru 1397 0,275 

7 Bez filtru 1397 0,2 

8 Bez filtru 1397 0,275 

9 Bez filtru 1397 0,275 

10 Bez filtru 1397 0,275 

11 10 13 1397 0,275 

12 10 13 1443 0,275 

13 10 13 1443 0,275 

14 10 13 1443 0,275 

15 10 13 1443 0,275 

16 10 13 1443 0,2 

17 10 13 1443 0,275 

18 10 13 1443 0,275 

  

 Licí výška je dána výškou rámu, na který byl při formování přidán ještě jeden nízký 

rám. Výška rámu byla 150 mm a výška nižšího rámu byla 50 mm. Dále byl pro lití použit 

vyvýšený licí kůl, který zvýšil licí výšku o 75 mm na konečných 275 mm (obr. 60). U tří 

forem, viz tab. 13, byl vyvýšený licí kůl z technologických důvodů, které byly způsobeny 

konstrukcí licí linky, odstraněn. 

 

Obr. 60 Licí výška 
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2.5. VÝSLEDKY MĚŘENÍ V PROVOZNÍCH PODMÍNKÁCH 

 Výstupem z měření je tabulka tab. 14 obsahující dobu lití každé měřené formy. 

Z naměřených hodnot byl sestrojen graf 11. V tab. 14 i grafu 11 jsou data seřazena podle 

tloušťky filtru.  

Tab. 14 Naměřené hodnoty  

Forma bez filtru Filtr 10 ppi, tl. 13 mm Filtr 10 ppi, tl. 22 mm 

Měření č. Čas [s] Měření č. Čas [s] Měření č. Čas [s] 

6 14,8 11 13,6 1 12,4 

7 14,5 12 16,6 2 13,4 

8 15,9 13 14,7 3 14,3 

9 16,5 14 13,0 4 13,0 

10 15,2 15 14,0 5 15,1 

- - 16 17,5 - - 

- - 17 13,5 - - 

  18 *   

Průměr [s] 15,4 - 14,7 - 13,6 

Směrodatná 

odchylka 
0,8 - 1,7 - 1,1 

 * Došlo k chybě měření 

 

 

Graf 11 Doba lití pro jednotlivá měření 
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 Graf 11 znázorňuje porovnání licích časů mezi jednotlivými měřeními. Při pohledu na 

rozložení hodnot licích časů v grafu je zřejmé, že výsledky neodpovídají teorii. Licí časy 

by se při založení filtrů měly prodlužovat úměrně s rostoucí tloušťkou filtrů. Nejrychleji 

by měla být odlita forma bez filtru, následně forma s filtrem s tloušťkou 13 mm a nejdéle 

by mělo trvat lití u formy s tloušťkou 22 mm. Výsledky měření jsou od uvedeného 

předpokladu naprosto odlišné. Data naměřená u jednotlivých skupin měření vykazují 

poměrně velkou odchylku. Obzvlášť to platí pro filtry s tloušťkou 13 mm. Zároveň je  

z výsledků patrné, že nejrychleji byla odlita forma s filtrem s tloušťkou 22 mm, následně 

forma s filtrem s tloušťkou 13 mm a nejpomaleji byla odlita forma bez filtru. Tyto výsledky 

jsou pravděpodobně způsobeny tím, že odlévač neleje stále stejně. Forma a založené filtry 

nevytváří takový odpor, aby byl odlévač nucen měnit rychlost lití, v závislosti na druhu 

filtru, který byl zrovna založen ve formě. Během lití také pravděpodobně nedocházelo  

k výraznému ucpávání filtrů vměstky. Před přelitím roztaveného kovu do odlévací pánve 

byla pečlivě stažena struska a samotné lití bylo provedeno z čajníkové pánve, kde je 

možnost přítomnosti primární strusky v odlévaném kovu minimální. Pravděpodobně 

nedocházelo ani ke vzniku velkého množství sekundární strusky. Z výsledků není možné 

učinit jednoznačný závěr o vlivu tloušťky filtru na proudění ve vtokové soustavě. Z toho 

důvodu nebylo provedeno statistické vyhodnocení výsledků ani následný výpočet 

hydraulických odporů. 

  

2.6. NUMERICKÁ SIMULACE 

2.6.1. Vstupní parametry simulace 

 Numerická simulace byla provedena ve spolupráci se společností MECAS ESI s.r.o. 

s využitím výsledků z experimentu, viz kap. 2.3. K simulaci byl použit software ProCAST. 

Pro simulaci byl vytvořen 3D model zkušební vtokové soustavy, viz obr. 37. Rozměry byly 

odečteny z původního výkresu vtokové soustavy a také odměřeny přímo z vtokové 

soustavy.  Jako vstupní parametry byly vybrány výsledky měření filtru s pórovitostí 20 ppi 

a rozměry 50 x 50 x 15 mm. Tento filtr byl vybrán, protože u něho při měření docházelo 

k ucpávání, čímž docházelo k postupnému zpomalování proudění ve vtokové soustavě.  

 Software ProCAST neumožnuje zadat jako vstupní parametr přímo hydraulický odpor 

filtru. Ten si software dopočítá automaticky na základě rovnice uvedené v kap. 1.6. 

K definování vlivu filtru na proudění ve vtokové soustavě byly tedy využity rychlost lití, 

vypočítaná z výsledků měření č. 4 a doba lití. Jako vstupní parametry byly tedy do 

programu zadány:  

• Pórovitost filtru a jeho rozměry: 20 ppi, 50 x 50 x 15 mm (měření č. 4) 

• Materiál filtru 
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• Odlévaná hmotnost: 33,6 kg 

• Čas lití: 18 s 

• Rychlost lití: 1,85 m/s 

• Teplota lití: 1365 °C 

• Chemické složení odlévané litiny 

• Materiál formy 

Další zadané hodnoty pocházely z databáze samotného softwaru. K definici hydraulického 

odporu filtru musela být zadána tlaková ztráta filtru.  

2.6.2. Výsledky simulace 

 

Obr. 61 Simulace průběhu lití - rychlost lit 
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Obr. 62 Změny teploty kovu a filtru během lití 

 

 

Graf 12 Výsledky simulace - průběh rychlosti lití 
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Graf 13 Porovnání rychlostí lití z experimentu a simulace 

  

 Z výsledků simulace je patrná poměrně velká podobnost s výsledky experimentu, 

z něhož pocházela vstupní data. Z obr. 61 a grafu 12 je zřejmé, že na počátku lití docházelo 

k postupnému ustálení proudění. V případě simulace, která zahrnuje i priming dochází 

k ustálení proudění po zhruba 9 s. Tyto výsledky jsou velmi podobné výsledkům 

experimentu. Při experimentu nebyl ve výsledných grafech zachycen průběh primingu. Je 

to dáno tím, že váhá zaznamenávala průběh průtoku kovu vtokovou soustavou až po 

protečení prvního kovu soustavou. V tomto případě jsou tedy výsledná data posunuta  

o zhruba 3 s. V reálných podmínkách docházelo na počátku lití k výrazně většímu kolísání 

hladiny ve vtokové jamce a tím kolísání rychlosti lití. Tento rozdíl je znázorněn v grafu 

13. K ustálení proudění docházelo při experimentu po zhruba 6 s od zachycení prvního 

kovu v zachycovacím kelímku. Z výsledků simulace je patrné, že doba do ustálení 

proudění je poměrně shodná s experimentem. Na obr. 62 je znázorněna simulace změn 

teploty kovu a teploty filtru během lití. Po 2 s lití dopadá první kov na filtr, který má teplotu 

20 °C a je okamžitě výrazně zchlazen. Dále dochází k postupnému prohřátí filtru 

protékající taveninou. 
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3 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ 

 Z měření vlivu pórovitosti filtru na průtok kovu vtokovou soustavou je patrné, že pokud 

byl ve formě založen filtr s pórovitostí 10 ppi a rozměry 50 x 50 x 15 mm bylo 30 kg kovu 

odlito za 13,5 s. Pokud byl ve formě založen filtr s pórovitostí 20 ppi a rozměry 50 x 50 x 

15 mm bylo 30 kg kovu odlito za 15 s. Při zvýšení pórovitosti filtru z 10 na 20 ppi se tedy 

prodloužila doba lití o 10 %. Pokud ve formě nebyl založen žádný filtr, bylo 30 kg kovu 

odlito za zhruba 12 s. Při porovnání doby lití u formy bez filtru a s filtrem s pórovitostí 20 

ppi je patrné prodloužení licí doby asi o 20 %. Z uvedeného je zřejmé, že filtr z pórovitostí 

20 ppi má větší hydraulický odpor něž filtr s pórovitostí 10 ppi. Tomu odpovídají 

vypočtené hodnoty hydraulických odporů. Filtr s pórovitostí 10 ppi tvoří ve formě zhruba 

22% podíl z celkového hydraulického odporu formy a filtr s pórovitostí 20 ppi 36 %. Vliv 

pórovitosti filtru na proudění ve vtokové soustavě a celkový hydraulický odpor formy je 

výrazný. 

 Při měření vlivu tloušťky filtru na průtok kovu vtokovou soustavou, byly ve formě 

založeny filtry s pórovitostí 10 ppi a rozměry 50 x 50 x 15 mm a 50 x 50 x 22 mm. Při 

založení filtru s tloušťkou 15 mm bylo 30 kg kovu odlito za 13,5 s a při založení filtrů 

s tloušťkou 22 mm bylo stejné množství kovu odlito do 14,5 s. Vlivem zvýšení tloušťky 

filtru z 15 na 22 mm došlo v tomto případě k prodloužení doby lití zhruba o 7 %. Filtr 

s tloušťkou 15 mm tvoří ve formě zhruba 22 % podíl z jejího celkového hydraulického 

odporu a filtr s tloušťkou 22 mm 29 %. Tloušťka filtru má vliv na proudění ve vtokové 

soustavě a na celkový hydraulický odpor formy. Její vliv na prodloužení licí doby při 

podmínkách v tomto experimentu je však velmi malý.  

 Vliv viskozity na proudění ve vtokové soustavě nebyl experimentálně ověřen. Bylo to 

způsobeno laděním vtokové soustavy, během kterého byly provedeny dva neúspěšné 

experimenty, což si vyžádalo velké množství času. Pro provedení tohoto experimentu by 

bylo potřeba upravit postup měření. Z důvodů zvýšení viskozity by musela být snížena 

teplota kovu. Při teplotě 1360 °C docházelo při měření k postupnému výraznému natuhnutí 

odlévaného kovu na zachycovací kelímek, při nižší teplotě lití by byl tento problém 

mnohem větší. Výrazně by se tak komplikovalo celé měření. K zachycování taveniny by 

musela být buď vyrobena zachycovací forma nebo použito více zachycovacích kelímků, 

ve kterých by bylo možné nechat kov úplně ztuhnout. Počet měření by byl určen s ohledem 

na kapacitu tavící pece. Vliv teploty a chemického složení kovu na proudění ve vtokové 

soustavě byl teoreticky rozebrán v kap. 1.5.3. 

 Výsledky měření, které proběhlo v provozu ve slévárně Uxa spol. s.r.o., nebylo možné 

vyhodnotit, tak jak bylo původně naplánováno. Licí doba byla měřena u odlitku s poměrně 

složitou vtokovou soustavou. S rostoucí složitostí vtokové soustavy klesá vliv filtru na 

proudění. Filtr založený ve formě neovlivňoval průtočnou kapacitu vtokové soustavy 
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natolik, aby musel odlévač, při založení filtru s větší tloušťkou, měnit rychlost lití. 

Odlévaný kov byl pravděpodobně velmi čistý, takže při lití nedocházelo u filtrů 

s pórovitostí 10 ppi k výraznému ucpávání vměstky. Pokud by docházelo k ucpávání, bylo 

by nutné zpomalit lití, čímž by se prodloužila doba lití. 

 Při nastavování vstupních parametrů simulace byly využity výsledky z prvního 

experimentu, viz kap. 2.3. Jako vstupní data byly zadány výsledky měření č. 4, kdy byl 

měřen filtr s pórovitostí 20 ppi a rozměry 50 x 50 x 15 mm. Z výsledků experimentu bylo 

zřejmé, že na začátku lití dochází nejprve k postupnému ustálení proudění ve vtokové 

soustavě, které je dosaženo zhruba po 6 s od zachycení prvního kovu v zachycovacím 

kelímku. Průběh plnění byl stabilní až do 12 s, kdy začalo docházet k postupnému ucpávání 

filtru. Výsledky simulace ukazují postupné ustálení proudění ve vtokové soustavě, na 

počátku ale nedochází k tak výrazným změnám ve výšce hladiny kovu v jamce a rychlosti 

lití, jako v reálném měření. Dále je z výsledků simulace patrné, že proudění je od ustálení 

až do konce lití stabilní. Od ustálení do zhruba 12 s jsou výsledky experimentu a simulace 

velmi podobné. Od 12 s však dochází k rozdílu v průběhu křivek. Je to dáno tím, že 

simulace nezohledňuje ucpávání filtru. Simulační software ProCAST neumožňuje zadat 

rychlost lití ani hydraulický odpor v závislosti na době lití, které by byly nositelem 

informací o ucpávání filtru, obě hodnoty se vlivem ucpávání mění. Rozdíl by byl 

pravděpodobně ještě větší při simulaci proudění litiny s kuličkovým grafitem, kde dochází 

k poměrně výraznému ucpávání filtrů sekundární struskou. Zadání hodnoty hydraulického 

odporu umožňuje zjednodušená verze softwaru QuikCAST. Zde je možné zadat 

hydraulický odpor v závislosti na čase. Software však uvažuje filtr nikoli jako objem, ale 

jako plochu s přiřazeným hydraulickým odporem a neumožňuje zadat další důležitá data. 

Tím dochází ke značnému zjednodušení procesu a lze tak očekávat zkreslené výsledky. 

Naproti tomu ProCAST umožňuje mnohem přesnější specifikování celého procesu 

zadáním většího množství vstupních dat, která jsou definována na objem filtru. 
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4 ZÁVĚR 

 Při provedených měřeních byly použity filtry s označením VUKOPOR S. Z výsledků 

je zřejmé, že pokud byl ve vtokové soustavě založen filtr s pórovitostí 10 ppi, prodloužila 

se jeho vlivem doba lití oproti vtokové soustavě bez filtru o zhruba  

11 %. Filtr zvýšil hodnotu hydraulického odporu vtokové soustavy. Během lití 

nedocházelo k ucpávání, což se projevilo na hodnotě hydraulického odporu filtru, která 

zůstala během lití téměř konstantní. Pokud byl ve vtokové soustavě založen filtr  

s pórovitostí 20 ppi došlo, oproti vtokové soustavě bez filtru, k prodloužení doby lití  

o 20 %. Hydraulický odpor filtru s pórovitostí 20 ppi je větší než u stejného filtru  

s pórovitostí 10 ppi. Filtr s pórovitostí 20 ppi již začal vykazovat známky ucpávání. Jeho 

hydraulický odpor se tak vlivem ucpávání zvětšoval. Ucpávání filtru a tím i nárůst hodnoty 

hydraulického odporu by pravděpodobně byly výraznější při filtrování litiny s kuličkovým 

grafitem, to se však nepodařilo ověřit. Pokud byl ve vtokové soustavě založen místo filtru 

s tloušťkou 15 mm filtr s tloušťkou 22 mm se shodnou pórovitostí 10 ppi, došlo  

k prodloužení doby lití o 7 %. Vlivem větší tloušťky filtru stoupl také jeho hydraulický 

odpor. Nárůst hydraulického odporu však nebyl tak velký, aby se razantním způsobem 

změnila doba lití. Filtry s větší tloušťkou obecně vykazují větší efektivitu hloubkové 

filtrace. Proto by bylo v tomto případě z pohledu efektivity zachycování vměstků 

vhodnější použít filtr s větší tloušťkou, aniž by bylo nutné počítat s výrazným 

prodloužením doby lití. Aby byla zaručená statistická významnost výsledků, bylo by nutné 

provést větší počet měření.  

 Celkový hydraulický odpor vtokové soustavy je složen z mnoha jednotlivých odporů, 

jejichž počet je dán její složitostí. Jedním z těchto odporů je filtr. Hodnota hydraulického 

odporu filtru nejlépe vypovídá o jeho vlivu na vtokovou soustavu, pokud je porovnána 

s hodnotou hydraulického odporu celé vtokové soustavy. Pokud bude vtoková soustava 

jednoduchá, tedy bude obsahovat malé množství hydraulických odporů, vliv filtru bude 

velký. Pokud bude soustava složitá, bude hydraulický odpor filtru jen jeden z mnoha 

dalších odporů a jeho vliv na proudění ve vtokové soustavě bude minimální.  

 Zjištěné hodnoty hydraulických odporů zatím nelze plnohodnotně uplatnit při 

numerické simulaci. Software ProCAST, který byl při této práci využit, neumožňuje při 

zadávání vstupních dat přímé zadaní hodnoty hydraulického odporu jako konstanty, ani  

v závislosti na době lití. Do programu je možné zadat pouze hodnoty, ze kterých je 

hydraulický odpor filtru vypočítán. I zde však docházelo k odchylce od výsledků měření  

a to hlavně v případě, kdy začalo docházet k ucpávání filtru. Do softwaru není možné zadat 

data, která by zahrnovala ucpávání a software ho potom při výpočtu neuvažoval. Pokud by 

bylo možné zadat do výpočtu hydraulický odpor v závislosti na čase, pravděpodobně by 

bylo dosaženo významného zpřesnění výsledků simulace.  
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6 SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK 

Symbol Popis Jednotka 

Dh Hydraulický průměr kanálu [m2] 

Fv Porozita [-] 

G Gibsova volná entalpie [J] 

K Darcyho koeficient [Darcy] 

P Tlak [Pa] 

Re Reynoldsovo číslo [-] 

Rh Hydraulický odpor filtru (numerická simulace) [-] 

Sa Podíl efektivní plochy na jednotku objemu [m-1] 

Sf Plocha filtru [m2] 

Sk Průřez kůlu [m2] 

Srk Průřez rozváděcího kanálu [m2] 

Sř Řídící průřez [m2] 

Sz Průřez zářezů [m2] 

WA Adhezní síla [N] 

g Gravitační zrychlení [m/s2] 

h Tlaková (licí) výška [m] 

msk Skutečná hmotnostní rychlost lití [kg/s] 

mteor Teoretická hmotnostní rychlost lití [kg/s] 

n Počet měření [-] 

s Směrodatná odchylka [-] 

v Rychlost lití [m/s] 

vsk Skutečná rychlost lití [m/s] 

vteor Teoretická rychlost lití [m/s] 

w Rychlost proudění kovu [m/s] 

x Tloušťka filtru [m] 

η Dynamická viskozita [N∙s∙m-2] 

μ Rychlostní součinitel [-] 

ν Kinematická viskozita [m2/s] 

ξ Hydraulický odpor filtru [-] 

ρ Hustota [kg/m3] 

σ Mezifázová energie [J] 

τ Smykové napětí [kg∙s-1∙m-1] 

 

 



 

 

 

 

FSI VUT DIPLOMOVÁ PRÁCE List    75 

7 SEZNAM OBRÁZKŮ 

Obr. 1 Ukázka filtru založeného ve formě [2] .................................................................. 10 
Obr. 2 Filtrace cezením [2] ............................................................................................... 16 
Obr. 3 Tvorba filtračního koláče [2] ................................................................................. 16 
Obr. 4 Hloubková filtrace [2] ............................................................................................ 17 
Obr. 5 Filtr smáčivý vměstkem [1] ................................................................................... 18 

Obr. 6 Filtr nesmáčivý vměstkem [1] ............................................................................... 18 
Obr. 7 Zachycení vměstku v tuhém stavu [1] ................................................................... 18 
Obr. 8 Schéma rozdělení filtrů [2] .................................................................................... 19 
Obr. 9 Kovové sítko [9] .................................................................................................... 20 
Obr. 10 Různé druhy tkaninových filtrů [10] ................................................................... 21 

Obr. 11 Licí sítka (cedítka) [2].......................................................................................... 21 
Obr. 12 Lisované filtry [2] ................................................................................................ 22 

Obr. 13 Extrudované filtry [2] .......................................................................................... 23 
Obr. 14 Pěnové filtry [2] ................................................................................................... 23 
Obr. 15 Buňka pěnového filtru [1] .................................................................................... 23 
Obr. 16 Proudění v pěnovém filtru [1] .............................................................................. 24 

Obr. 17 Řezání bloku PUR pěny [8] ................................................................................. 25 
Obr. 18 Vysekávání jednotlivých kusů z PUR pásu [8] ................................................... 25 

Obr. 19 Schéma procesu vytláčení přebytečné suspenze [8] ............................................ 25 
Obr. 20 Schéma postupu výroby pěnových filtrů [8]........................................................ 25 
Obr. 21 Průběh protečení filtru [1] ................................................................................... 27 

Obr. 22 Rychlostní profil kovu při laminárním proudění [13] ......................................... 28 
Obr. 23 Rychlostní profil kovu při turbulentním proudění [13] ....................................... 28 

Obr. 24 Proudění před a za filtrem [13] ............................................................................ 29 

Obr. 25 Filtr uložený pod vtokovým kůlem horizontálně [2] ........................................... 30 
Obr. 26 Filtr uložený pod vtokovým kůlem šikmo [2] ..................................................... 30 
Obr. 27 Filtr uložený ve vtokovém kůlu (např. Disamatic) [2] ........................................ 30 
Obr. 28 Filtr uložený pod vtokovým kůlem vertikálně [2] ............................................... 30 
Obr. 29 Filtr uložený v rozváděcím kanále horizontálně [2] ............................................ 31 

Obr. 30 Filtr uložený v rozváděcím kanále šikmo [2] ...................................................... 31 
Obr. 31 Filtr uložený v rozváděcím kanále vertikálně [2] ................................................ 31 
Obr. 32 Poměry mezi rozměry částí vtokové soustavy se svisle uloženým filtrem [1] .... 32 
Obr. 33 Znázornění poměru efektivní plochy na jednotku objemu [22] .......................... 38 
Obr. 34 Sestava měřícího zařízení .................................................................................... 40 

Obr. 35 Rozložená forma vtokové soustavy ..................................................................... 41 
Obr. 36 Keramický rámeček a v něm uložený filtr ........................................................... 41 
Obr. 37 3D model kompletní vtokové soustavy ............................................................... 42 

Obr. 38 Zakončení kanálu vtokové soustavy .................................................................... 42 
Obr. 39 Váha s převodníkem ............................................................................................ 43 
Obr. 40 Převodník připojený k počítači ............................................................................ 43 
Obr. 41 Rám pro formu vtokové soustavy ........................................................................ 43 

Obr. 42 Deska pro zakládání složené formy do rámu ....................................................... 43 
Obr. 43 Filtr s pórovitostí 10 ppi ...................................................................................... 44 
Obr. 44 Filtr s pórovitostí 20 ppi ...................................................................................... 44 

Obr. 45 Porovnání tloušťky filtrů 15 a 22 mm ................................................................. 44 



 

 

 

 

FSI VUT DIPLOMOVÁ PRÁCE List    76 

Obr. 46 Filtr oblepený nehořlavou tkaninou ..................................................................... 45 
Obr. 47 Ukázka vážení filtru na laboratorní váze ............................................................. 46 
Obr. 48 Filtr uložený v keramickém rámečku a založený ve formě ................................. 48 
Obr. 49 Měření teploty kovu ............................................................................................. 48 
Obr. 50 Hydraulické odpory vtokové soustavy ................................................................ 56 

Obr. 51 Tlaková výška [m] a řídící průřez ........................................................................ 57 
Obr. 52 3D model vtokové soustavy pro měření v provozních podmínkách ................... 59 
Obr. 53 Spodek formy se založenými jádry a filtrem ....................................................... 59 
Obr. 54 Vyvýšený licí kůl ................................................................................................. 59 
Obr. 55 Porovnání tloušťky filtrů 13 a 22 mm ................................................................. 60 

Obr. 56 Modifikační pánev metody Tundish [25] ............................................................ 61 
Obr. 57 Čajníková pánev [26] ........................................................................................... 61 

Obr. 58 Stopky použité k měření ...................................................................................... 61 
Obr. 59 Formy připravené na lince ................................................................................... 61 
Obr. 60 Licí výška ............................................................................................................. 62 
Obr. 61 Simulace průběhu lití - rychlost lit ...................................................................... 65 

Obr. 62 Změny teploty kovu a filtru během lití ................................................................ 66 
 

8 SEZNAM GRAFŮ 

Graf 1 Závislost hmotnosti prolitého kovu na době lití - forma bez filtru ........................ 50 
Graf 2 Rychlost lití - forma bez filtru ............................................................................... 50 

Graf 3 Závislost hmotnosti prolitého kovu na době lití - forma s filtrem 10 ppi s tl. 15 

mm .................................................................................................................................... 51 
Graf 4 Rychlost lití - forma s filtrem 10 ppi s tl. 15 mm .................................................. 51 

Graf 5 Závislost hmotnosti prolitého kovu na době lití - forma s filtrem 20 ppi s tl. 15 

mm .................................................................................................................................... 52 
Graf 6 Rychlost lití - forma s filtrem 20 ppi s tl. 15 mm .................................................. 52 
Graf 7 Závislost hmotnosti prolitého kovu na době lití - forma s filtrem 10 ppi s tl. 22 

mm .................................................................................................................................... 53 

Graf 8 Rychlost lití - forma s filtrem 10 ppi s tl. 22 mm .................................................. 54 
Graf 9 Vliv pórovitosti filtru na průtok kovu vtokovou soustavou................................... 54 
Graf 10 Vliv tloušťky filtru na průtok kovu vtokovou soustavou .................................... 55 
Graf 11 Doba lití pro jednotlivá měření ............................................................................ 63 
Graf 12 Výsledky simulace - průběh rychlosti lití ............................................................ 66 

Graf 13 Porovnání rychlostí lití z experimentu a simulace ............................................... 67 
 

9 SEZNAM TABULEK 

Tab. 1 Volba pórovitosti filtru podle druhu slitiny [1] ..................................................... 26 

Tab. 2 Poměr průtočné plochy filtru Sf k řídícímu průřezu Sř [1] ..................................... 32 

Tab. 3 Průtočnost pěnových keramických filtrů [1] ......................................................... 33 

Tab. 4 Hodnoty viskozity v závislosti na chemickém složení a teplotě litiny [20] .......... 37 

Tab. 5 Rozměry měřených filtrů ....................................................................................... 44 



 

 

 

 

FSI VUT DIPLOMOVÁ PRÁCE List    77 

Tab. 6 Technická data filtrů VUKOPOR S [23,24] .......................................................... 45 

Tab. 7 Hmotnost filtrů ....................................................................................................... 47 

Tab. 8 Chemické složení kovu .......................................................................................... 48 

Tab. 9 Rozpis měření, naměřené teploty, hmotnost prolitého kovu ................................. 49 

Tab. 10 Výsledky výpočtů ................................................................................................ 58 

Tab. 11 Rozměry filtrů pro měření v provozních podmínkách......................................... 60 

Tab. 12 Chemické složení kovu ........................................................................................ 61 

Tab. 13 Rozpis měření a naměřená teplota ....................................................................... 62 

Tab. 14 Naměřené hodnoty ............................................................................................... 63 

 

10 SEZNAM PŘÍLOH 

PŘÍLOHA 1…Naměřené hodnoty průtoku kovu - vtoková soustava bez filtru 

PŘÍLOHA 2…Naměřené hodnoty průtoku kovu - vtoková soustava s filtry 10 ppi, tl. 15 

mm 

PŘÍLOHA 3…Naměřené hodnoty průtoku kovu - vtoková soustava s filtry 20 ppi, tl. 15 

mm 

PŘÍLOHA 4…Naměřené hodnoty průtoku kovu - vtoková soustava s filtry 10 ppi, tl. 22 

mm 

PŘÍLOHA 5…Vypočítané hodnoty okamžité rychlosti lití 

PŘÍLOHA 6…Graf - porovnání rychlostí lití při jednotlivých měřeních  

PŘÍLOHA 7…Obr. Základní rozměry vtokové soustavy použité při experimintu 

 

  

 


